ESCOLA DE MÚSICA “MESTRE MEDINA”
Ensenyaments Elementals
IMPRÈS DE MATRÍCULA CURS 2021/22
Dades de l’alumne/a:

EXPEDIENT
(a omplir per el centre)

COGNOMS

NOM

DNI

TELÈFON

DATA DE NAIXIMENT

ADREÇA

LOCALITAT

CP

Omplir només pels alumnes menors d’edat
NOM DEL PARE
NOM DE LA MARE

DADES DEL SOCI

NOM
DATA DE NAIXIMENT

Nº SOCI

DNI

(a omplir per el centre)

e-mail:

TELÈFON

CURS

PROFESSOR/A
d’INSTRUMENT
(tutor/a)

INSTRUMENT

HORARI

(Especialitat)

1er
2on
3er
4t
COR

IMPORT
MENSUAL

DILLUNS i DIMECRES 17:30 A 18:30 h
DIMARTS i DIJOUS 17:30 A 18:30 h

70.-€

DIMARTS i DIJOUS 17:30 A 18:30 h

70.-€

DILLUNS i DIMECRES 18:30 a 19:30 h
DIMARTS i DIJOUS 16:00 a 17:00 h
DIMARTS i DIJOUS 18:30 a 19:30 h
DILLUNS i DIMECRES 19:30 a 20:30 h
DIMARTS i DIJOUS 18:30 a 19:30 h

90.-€
90.-€

DIVENDRES 17:00 a 18:00 h

DIVENDRES 18:00 a 19:00 h

- 1er i 2on curs: 2 hores de Lm, 30 minuts d’instrument i 1 hora de Cor.
- 3er i 4t curs: 2 hores de Lm, 45 minuts d’instrument, 1 hora de Cor i 1 hora de Banda/Orquestra d'Iniciació

Només classes d’instrument
CLASSES
D'INSTRUMENT

INSTRUMENT

PROFESSOR/A
d’INSTRUMENT

IMPORT

40.-€
60.-€
80.-€

30 minuts
45 minuts
60 minuts

Dades Bancàries:

(omplir si es matricula per primera vegada o ha canviat el compte respecte al curs anterior)
TITULAR

DNI
Nº COMPTE IBAN

ES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Documentació a adjuntar si es matricula per primera vegada
- Fotocòpia del D.N.I. o de la pàgina del llibre de família on apareix el/la alumne
- Fotocopia de qualsevol document on estiga el número del compte de l’entitat bancària.
Al signar aquest document accepte el compromís de tindré en el compte bancari saldo suficient per tal de fer front al
rebut de l’ import mensual total. En cas de que qualsevol rebut mensual siga tornat pel banc es carregaran les despeses
ocasionades (4,84 € com a mínim).
Els/les alumnes que vulguen donar-se de baixa abans de finalitzar el curs han d’omplir l’imprès de baixa corresponent en
secretaria cinc dies abans de l’últim dia del mes anterior en que es pretén causar baixa, considerant-se aquest com l’últim mes en el
qual rebrà la domiciliació bancària mensual.
NO ES TRAMITARAN LES MATRICULES D’ALUMNES AMB QUOTES PENDENTS DEL CURS ANTERIOR

CESSIÓ DELS DRETS D'IMATGE DELS MENORS D'EDAT PARTICIPANTS EN ACTIVITATS
ORGANISADES PER LA UNIÓ MUSICAL D’ALAQUÀS D’ALAQUÀS.
Autoritze a la Unió Musical d’Alaquàs, per escrit i de forma expressa a fer us de la imatge del meu fill/filla de les gravacions
de video o fotografies de les activitats en les que participi durant aquest curs escolar 2021-22, per a la seua difusió en
diferents mitjans de comunicació i en les xarxes socials que depenen d’aquesta societat.

Nom del pare, mare o tutor

DNI

SIGNATURA PARE, MARE O TUTOR (menors d’edat)

SIGNATURA ALUMNE/A

ALAQUÁS, a _______ de _________________ de 202__.

Informació Econòmica

LA MATRÍCULA DEL CURS 2021/22 SERÀ GRATUÏTA
DESCOMPTES PER A GERMANS
En el cas de famílies amb més d’un fill matriculat a l’Escola de la UMA,
al segon i següents germans se’ls aplicarà un descompte del 10 % a les mensualitats
La primera mensualitat es cobrarà durant la primera quinzena del mes d’octubre.
QUOTA DE SOCI
-La quota de soci és de 40.-€ a l’any. El cobrament es realitza al mes de febrer. (Aquesta quota es deduïble a la declaració de la renda del
proper exercici degut a que la Unió Musical d’Alaquàs es una associació declarada d’Utilitat Pública)

MATRÍCULA OBERTA A PARTIR DE l’1 DE JUNY

Una vegada emplenada la matricula podeu entregar-la presencialment a la secretaria
de la UMA o enviar-la per correu electrònic a:
secretaria@musicalalaquas.com
Informació:
Secretaria Escola
C/ La Música, 12.
46970 – Alaquàs (València)
Tel: 96 151 52 50

www.musicalalaquas.com
secretaria@musicalalaquas.com
Protección de datos: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre
(LOPDGDD), le informamos de que los datos personales y la dirección de correo electrónico del interesado, se tratarán bajo la responsabilidad de Unió Musical
d'Alaquàs por un interés legítimo y para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios, y se conservarán mientras ninguna de las partes
se oponga a ello. Los datos no se comunicarán a terceros, salvo obligación legal. Le informamos de que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a Av. País Valencià, 9. 46970 Alaquàs (València). Email: secretaria@musicalalaquas.com. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad
de control en www.aepd.es.

