PHOTO

VACANCES D'ESTIU 2019

SETEMBRE
DADES DE L’ALUMNE/A
NOM ALUMNE/A:......................................... COGNOMS:............................................................
DATA NAIXEMENT ALUMNE/A: .. / .. / …. CURS: ….................................................................
AL.LERGIES: ….............................................NUM. CATSALUT / MUTUA: …............................
DADES DELS PARES O TUTORS
MARE: …...................................................... Telèfon:.....................................................................
E-MAIL: ….................................................... DNI / NIE:.................................................................
PARE: .......................................................... Telèfon ....................................................................
E-MAIL: ….................................................... DNI / NIE:.................................................................
Podem contactar amb vostè via Whatapp? SI NO
ADREÇA: …...................................................................................................................................
PREUS
Confirmo matricular el/la meu(va) fill(a) els dies següents:
□ 02-06/09
□ 09+10/09

□ 9:00-14:30 125€ / □ 9:00-17:30 176€
□ 9:00-17:30 70,50€

□ LANGUE DE MOLIERE
□ LANGUE DE MOLIERE

Per dìa 9:00-17:30 □ 45€/dìa □ 65€/dìa sense matrícula
Dates:..............................................................................................................................................
MATRÍCULA ANUAL 40 € (per els nens encara no matriculats)
Juny i Juli preus valids fins al 16/06 ; Agost fins al 23/06
Desprès + 10%
 Descomptes: 10% nens matriculats els dimecres i pels socis de l'APEELB / 5% germans / 5% per a 2 setmanes ;
10% per a 3 setmanes ; 15% per a 4 setmanes.
Els descomptes poden cumularse fins 25% pels nens matriculats els dimecres i fins a 15% pels altres.
 Pagament: 50% del import total a la inscripció, liquidació el primer dia de l'activitat. Domiciliació o Transferencia
TARGOBANK IBAN ES6402162907588100212807
Per a permetre el pagament per domiciliació bancària completar el document SEPA adjunt
 Cancelació: En cas de cancel-lacío es cobrarà 20% de l'import total dels dies anul.lats (excloent la matrícula
anual) 24 hores abans es cobrarà 50% de l'import total; un cop l'activitat començada i amb justificat mèdic devolució
de 50%; altres casos 80% ( del import total).
 canvi de dia : +10%
Total abans descomptes:

Descomptes:

Total a pagar:

AUTORITZACIÓ DE DRETS D’IMATGE“D'acord amb la Llei 01/1982 de 5 de maig, de protecció de Civil, del Dret a
l'Honor,intimitat personal i familiar a la pròpia imatge,

MZK CULTURAL S.L., CIF B66834387
C. Valencia, 351 – 08009 BARCELONA tel. : 625 497 929 e-mail : asomozaik@gmail.com

 Autoritzo expressament que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a
activitats organitzades per MOZAIK i publicades en pàgines Web del Centre, perfils de MOZAIK a Facebook, Twitter,
Instagram, filmacions destinades a difusió educativa no comercial, fotografies per a revistes o publicacions dintre de les
accions de difusió de MOZAIK, en els estands en que participi MOZAIK.
 No autoritzo
REGLAMENT DE PROTECCIÓ DE DADES D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades us informem
que les vostres dades seran incorporades als nostres fitxers. Les vostres dades seran tractades amb la finalitat de
tramitar les inscripcions/ matriculacions i posar-nos en contacte amb vosaltres per via telefònica o e-mail per tal de
proporcionar-vos informació referent al curs.En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets d’accés, de rectificació,
de supressió de les dades, de sol·licitud de la portabilitat de les mateixes, d’oposició al tractament i sol·licitar la limitació
d’aquest, mitjançant una comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del DNI, adreçada a MZK
CULTURAL: carrer Valencia, 351 08009 Barcelona.

Signatura del pare o tutor

Signatura de la mare o tutora

MZK CULTURAL S.L., CIF B66834387
C. Valencia, 351 – 08009 BARCELONA tel. : 625 497 929 e-mail : asomozaik@gmail.com

