CURS 2020-2021
NÚM. MATRICULA
Num de Matrícula
Llegir punt G de les condicions generals

SOCI NUM.

.

Socio num.

DADES PERSONALS DE L’ALUMNE o ALUMNA Datos personales del alumno o alumna
NOM
COGNOMS
Nombre

Apellidos

ADREÇA

Nº

Dirección

Nº

POBLACIÓ

TELÈFON 1

C.P.

Población

CLDOM

Teléfono

TELÈFON 2

NIF

Teléfono

ALUMNE/A

DATA NAIXEMENT

e-mail

Fecha Nacimiento
OMPLIR EN CAS QUE L’ALUMNE/A SIGA MENOR D’EDAT / RELLENA EN CASO DE QUE EL ALUMNO/A SEA MENOR DE EDAD

NOM PARE

NOM MARE

Nombre Padre

Nombre Madre

DNI

DNI
Els espais sombrejats son d’ús exclusiu per a l’Administració del Centre

SOLꞏLICITA SER MATRICULAT/ADA ALS ESTUDIS / Solicita ser matriculado/ada en los estudios:
ER
MÚSICA I MOVIMENT 1
ON
MÚSICA I MOVIMENT 2
CICLE INICIAL
ER
MÚSICA I MOVIMENT 3
( de 4 a 7 anys)
PREPARATORI

L.O.E. – CICLE ELEMENTAL

GRAU

ESPECIALITAT I OPTATIVA

GRAU

GRAU

ESPECIALITAT I OPTATIVA

GRAU

( a partir de 8 anys)

L.O.E. – CICLE MITJÀ
ESPECIALITAT

GRAU

ESTUDIS LLIURES
ESPECIALITAT

GRAU

SENSE

ESCOLA D’ADULTS

CONEIXEMENTS
MUSICALS
PREVIS

AMB
CONEIXEMENTS
MUSICALS
PREVIS

Condicions Generals de la matrícula
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

L’any acadèmic estarà regit pel calendari escolar marcat per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Els imports per mensualitats, no és podran fraccionar. Si l’alumne al llarg del curs superara el coneixements del curs que s’havia matriculat, i passarà a un grau superior li seran aplicades
les tarifes vigents per al grau al que accedeix el mateix mes del canvi.
L’alumnat amb aquesta matrícula és compromet a assistir al llarg tot el curs 2020-2021, i a abonar les 9 mensualitats de les que consta el curs. En el cas de donar-se de baixa una vegada
començat el curs, no es reemborsarà el import satisfet en concepte de matrícula, ni el de mensualitats passades. Si després de deixar d’abonar una mensualitat per baixa, l’alumne
decideix donar-se d’alta de nou, tindrà que tornar a pagar l’import de matriculació.
Les mensualitats estan calculades per a que siguen constants al llarg de tot el curs, per lo tant, el mesos que tinguen festes i/o vacances la mensualitat serà la mateixa que els altres. Amb
clara referència al punt a) d’aquestes condicions. El pagament mensual dels rebuts serà mitjançant domiciliació bancària, les despeses de devolució o impagament del rebut, seran a
càrreg de l’alumne/Pare/Tutor , a més de les despeses de nova tramitació que seran 3’00 €. per rebut tornat o impagat.
L’Escola no és responsabilitzarà dels continguts lectius anteriors a data de matrícula de l’alumne, si aquest es matricula una vegada ha començat el curs.
Els imports per mensualitats seran carregats mitjançant domiciliació bancària, dalt esmentada, entre el 1 i el 6 de cada mes. Si un alumne es dona de baixa una vegada començat el mes,
està obligat a abonar-lo sencer.
Obligatòriament l’alumne, o el cap de família a la que pertany l’alumne tenen que ser socis de la SOCIETAT MUSICAL DE LA LLOSA DE RANES.
Qualsevol altra condició no contemplada ací, estarà subjecta al juí de la Junta Directiva de la SOCIETAT MUSICAL DE LA LLOSA DE RANES, sent inapelꞏlable la resolució d’aquesta.
Els alumnes majors de 8 anys que desitgen matricular-se en 1er o cursos superiors, tindran que acreditar els coneixements per a accedir al curs, o bé acceptar les condicions propostes
per la direcció del centre.
La matriculació implica l’acceptació d’aquestes condicions.

La Llosa de Ranes, a 31 de juliol de 2020 , accepte el condicionat de la matrícula / acepto el condicionado de la matrícula

Signat l’alumne/a o el pare/mare, tutor/a Firmado el alumno/a, padre/madre, tutor/a

Molt important

Si l’alumne/a pateix alguna alèrgia, enfermetat crònica, impediment o dificultat física que es considere que el Centre tinga que coneixer i
que d’alguna manera dificulte el seguiment normal del funcionament de les classes, deuran de posa-ho en coneixement de la Direcció del
Centre per escrit.

Muy importante

Si el alumno/a padece alguna alergia, enfermedad crónica, impedimento o dificultad física que se considere que el Centro deba conocer y
que de alguna manera dificulte el seguimiento normal del funcionamiento de las clases, deben ponerlo en conocimiento de la Direcció del
Centro por escrito.

INFORMACIÓ I CONSENTIMENT SOBRE L’US I TRACTAMENT DE LES SEUES DADES DE CARÀCTER PERSONAL
INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO SOBRE EL USO Y TRATAMIENTO DE SUS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En virtut del que es disposa en l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se li informa que les seves dades
personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers denominats “SOCIS” i/o “ALUMNES/PROFESSORS” segons corresponga, titularitat de la SOCIETAT MUSICAL
DE LA LLOSA DE RANES amb la finalitat de realitzar la gestió integra de l'activitat de la nostra escola de música. Pot exercitar en qualsevol moment els seus drets
d'accés, rectificació, cancelꞏlació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant el corresponent escrit, acompanyant fotocòpia de la seva D.N.I. dirigit a la
SOCIETAT MUSICAL DE LA LLOSA DE RANES, Plaça del Pintor, Dies, nº 3 de La Llosa de Ranes (46815) València.
Així mateix, la SOCIETAT MUSICAL DE LA LLOSA DE RANES li comunica que les seves dades podran ser utilitzats amb l'objecte de realitzar-li comunicacions sobre activitats
relacionades amb la nostra escola de música. De la mateixa forma se li informa que les dades personals del menor, inclosos documents gràfics (fotografies, videos,…)
relacionats amb l'activitat de l'escola de música podran ser exposats a la pàgina web i/o posters promocionals de la societat, així com en el llibre “anuari” de final de curs. En
cas que NO PRESTI el seu consentiment, marqui la següent casella
En virtud de lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos personales
quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros denominados “SOCIOS” y/o “ALUMNOS/PROFESORES” según corresponda, titularidad de la SOCIETAT MUSICAL
DE LA LLOSA DE RANES con la finalidad de realizar la gestión integra de la actividad de nuestra escuela de música. Puede ejercitar en cualquier momento sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante el correspondiente escrito, acompañando fotocopia de su D.N.I. dirigido a la
SOCIETAT MUSICAL DE LA LLOSA DE RANES, Plaça del Pintor Dies, nº 3 de La Llosa de Ranes (46815) València.
Asimismo, la SOCIETAT MUSICAL DE LA LLOSA DE RANES le comunica que sus datos podrán ser utilizados con el objeto de realizarle comunicaciones sobre actividades
relacionadas con nuestra escuela de música. De la misma forma se le informa que los datos personales del menor, incluidos documentos gráficos (fotografías, videos,…)
relacionados con la actividad de la escuela de música podrán ser expuestos en la página web y/o posters promocionales de la sociedad, así como en el libro “anuario” de final
de curso. En caso de que NO PRESTE su consentimiento, marque la siguiente casilla

A La Llosa de Ranes, a 31 de
juliol de 2020

OBSERVACIONS / OBSERVACIONES

Fdo.

AUTORITZACIÓ DE L’US DE LES IMATGES DE L’ALUMNAT

Com es sap el centre realitza excursions i activitats complementàries i extraescolars. En estes activitats realitzem fotos i
filmacions i convé regularitzar la situació sobre el dret d’imatge, que està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i
regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig.
Per això, la direcció del centre demana el consentiment a pares, mares, tutors o tutores legals per tal de fer ús de les
imatges en les quals apareguen els seus fills o filles, individualment o en grup, que, amb caràcter educatiu i pedagògic,
es puguen realitzar a l’escola i fora de la mateixa en activitats lectives, complementàries o extraescolars.
amb NIF/DNI/NIE
Com a pare/mare o tutor/tutora de l’alumne/a

AUTORITZE A LA SOCIETAT MUSICAL DE LA LLOSA DE RANES, titolar de L’ESCOLA DE MÚSICA “MIGUEL
ESPARZA”
a que la imatge del meu fill o filla puga aparéixer en fotografies i filmacions corresponents a activitats escolars lectives,
complementàries i extraescolars organitzades pel centre.

La Llosa de Ranes, 31 de juliol de 2020

Firmado/Signat:

En virtut del que es disposa en l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se li informa que les seves dades personals quedaran incorporats i
seran tractats en el fitxer denominat “SOCIS” i/o “ALUMNES/PROFESSORS” segons correspongui, titularitat de la SOCIETAT MUSICAL DE LA LLOSA DE RANES amb la finalitat de realitzar la gestió
integra de l’activitat de la nostra escola de música. Pot exercitar en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, cancelꞏlació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant el
corresponent escrit, acompanyant fotocòpia de la seva D.N.I. dirigit a la SOCIETAT MUSICAL DE LA LLOSA DE RANES, Plaça del Pintor Dies, nº 3 de La Llosa de Ranes (46815) Vcia.
En virtud de lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos personales quedarán incorporados y
serán tratados en el fichero denominado “SOCIOS” y/o “ALUMNOS/PROFESORES” según corresponda, titularidad de la SOCIETAT MUSICAL DE LA LLOSA DE RANES con la finalidad de realizar la
gestión integra de la actividad de nuestra escuela de música. Puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal
mediante el correspondiente escrito, acompañando fotocopia de su D.N.I. dirigido a la SOCIETAT MUSICAL DE LA LLOSA DE RANES, Plaça del Pintor Dies, nº 3 de La Llosa de Ranes (46815) Vcia.

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
SEPA Direct Debit Mandate

Referencia de la orden de domiciliación
Mandate reference

Identificador del acreedor

G46345054

Creditor Identifier

Nombre del acreedor

SOCIETAT MUSICAL DE LA LLOSA DE RANES

Creditor’s name

Dirección

Plaça del Pintor Dies, 3

Address

Código postal-población-Provincia

46815-LA LLOSA DE RANES – VALENCIA

Postal code-City-Town

País

ESPAÑA

Country

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la ent idad del deudor para adeudar su
cuentay (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está
legitimado alreembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse
dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad
financiera.
By signing this mandate form, you au thorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from
theCreditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from
the date on which youraccount was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank.

Nombre del deudor / Debtor/s name (titulares de la cuenta de cargo)
Dirección del deudor / Address of the debtor
Código postal – Población – Provincia / Postal Code – City – Town

46815 – LA LLOSA DE RANES - VALENCIA
País del deudor – Country of the debtor

ESPAÑA
Swift BIC / Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones

Número de cuenta- IBAN / Account number – IBAN

E S
Tipo de pago



Type of payment

Pago recurrente

O

Recurrent Payment

Or



Pago único
One-off payment

Fecha – Localidad Date – location in which you are signing

31-07-2020 - La Llosa de Ranes

Firma del deudor / Signatura of the debtor

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACION DEBE DE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA
ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE

En virtut del que es disposa en l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se li informa que les seves dades personals quedaran incorporats i
seran tractats en el fitxer denominat “SOCIS” i/o “ALUMNES/PROFESSORS” segons correspongui, titularitat de la SOCIETAT MUSICAL DE LA LLOSA DE RANES amb la finalitat de realitzar la gestió
integra de l’activitat de la nostra escola de música. Pot exercitar en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, cancelꞏlació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant el
corresponent escrit, acompanyant fotocòpia de la seva D.N.I. dirigit a la SOCIETAT MUSICAL DE LA LLOSA DE RANES, Plaça del Pintor Dies, nº 3 de La Llosa de Ranes (46815) Vcia.
En virtud de lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos personales quedarán incorporados y
serán tratados en el fichero denominado “SOCIOS” y/o “ALUMNOS/PROFESORES” según corresponda, titularidad de la SOCIETAT MUSICAL DE LA LLOSA DE RANES con la finalidad de realizar la
gestión integra de la actividad de nuestra escuela de música. Puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal
mediante el correspondiente escrito, acompañando fotocopia de su D.N.I. dirigido a la SOCIETAT MUSICAL DE LA LLOSA DE RANES, Plaça del Pintor Dies, nº 3 de La Llosa de Ranes (46815) Vcia.

