PRE-INSCRIPCIÓ TALLERS DE TEATRE: EL SOMNI D’UNS MATINS D’ESTIU
Us passem la fulla de pre-inscripció dels tallers de teatre que organitzem a Gurb aquest
estiu. La data límit per pre-inscriure’s és el 8 de juny.
Per a la realització del taller hi haurà d’haver un mínim de 8 persones pre-inscrites
cada setmana. En cas de que alguna setmana no s’hi arribés, l’organització valorarà si
es tira endavant o no. Les famílies seran informades tan bon punt s’hagin rebut totes
les sol·licituds.
Una vegada rebudes totes les pre-inscripcions rebreu un mail de confirmació i la forma
de pagament.
Dades personals de l’Alumne
Nom i cognoms:
Data de naixement:
Dades de contacte pare/mare/tutor
Nom i cognoms:
DNI:
Adreça:
Població:
Email:
Telèfon 1:
Telèfon 2:

Setmanes (marqueu les setmanes en les que assistirà al taller el vostre fill/a)
SETMANA 1: del 25 al 29 de juny
SETMANA 2: del 02 al 06 de juliol

SETMANA 3: del 09 al 13 de juliol
SETMANA 4: del 16 al 20 de juliol
SETMANA 5: del 23 al 27 de juliol

REUNIÓ PRÈVIA
La setmana abans de l’inici dels tallers us convocarem via mail a una reunió al mateix
ajuntament per informar-vos dels detalls de funcionament del taller.

DRETS D’IMATGE
Autoritzo a que els TALLERS DE TEATRE: EL SOMNI D’UNS MATINS D’ESTIU i Xevi Font
com a responsable, puguin publicar imatges o vídeos de caràcter general a la web o a
altres plataformes digitals on pugui aparèixer la persona participant, tenint en compte
que la finalitat de les imatges sempre serà per a ús divulgatiu dels tallers i en cap cas hi
haurà un interès econòmic.
Sí
No
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que
les seves dades només serán utilitzades amb la finalitat de donar informació de les activitats, L'informem que les seves dades
no seran objecte de cessió a ninguna altra entitat. Per últim, l'informem que vosté podrà exercitar en qualsevol moment els
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent sobre protecció de dades,
dirigint-se a: font@xevifont.cat

Per mes info: font@xevifont.cat / 667 464 227

