
Full d’inscripció extra-escolar de teatre de titelles 

curs 2019-2020 

           

Nom i cognoms del pare/mare/tutor:  

Amb D.N.I: Telèfon de contacte mòbil:  

Adreça de correu electrònic:           

Nom i cognom de l’alumne:        

Curs escolar:                  Data de naixement: 

Pateix alguna malaltia o te alguna deficiència, al·lèrgia....quina?  

             

Informació que cal tenir en compte:      

Signatura  de conformitat: 

Nom i cognoms del pare mare o tutor legal: 

D.N.I:                                                   Data: 

Signatura: 

 

 

 

De conformitat amb el que estableix l'Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de desembre de Protecció de Dades de 

Caràcter Personal, pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de dades l'informem dels punts següents: 

Les dades de caràcter personal que ens ha subministrat en aquesta i altres comunicacions amb vostè seran 

objecte de tractament en els fitxers responsabilitat de Gemma Llop Bertran DNI 77316666G 

- La finalitat del tractament és la de gestionar de manera adequada la prestació del servei que ens ha requerit. 

aquestes dades no seran cedides a tercers, llevat de les cessions legalment permeses. 

- Les dades sol·licitades a través d'aquesta i altres comunicacions són de subministrament obligatori per a la prestació del servei. 

Aquests són adequades, pertinents i no excessius. - La seva negativa a subministrar les dades sol·licitades implica la impossibilitat prestar-li el 

servei. 

- Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercitar els corresponent drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició conformitat amb el que 

estableix la Llei 15/1999 davant Gemma Llop Bertran com a responsables del fitxer. 

Els drets esmentats els pot exercitar a través dels següents mitjans: gmllop@yahoo.es  c/Pere alegret num 21-23 Vilafranca del Penedès 



 

 

 

 

 
 

 
 
Dintre de les següents dates establertes: 
 
El 1er pagament de l'1 al 6 d'octubre , el 2on pagament del 7 al 12 de 
gener i el 3er de l'13 al 17 d'abril 
 
 
Si els pagaments no es fan dins els períodes indicats, els alumnes no podran assistir 
a les classes. 
 
 

Nº de compte on fer ingrés/transferència  ( indicant el nom complert de    
l’alumne) 
 
 
Entitat bancària:  
LA CAIXA 
NUM: IBAN ES50 2100 0033 1202 0096 6792 
 
Beneficiari/a: Gemma  Llop Bertran 
 

 

 

 

 

 

 

 

Formes de pagament: 
 
El pagament de extraescolar de teatre de titelles s’efectuarà 
trimestralment  (3 en total de tot el curs) 
i es farà mitjançant transferència o ingrés bancari de: 

 
48€ el 1er trimestre, 48€ el 2on trimestre i 32€ el 3er trimestre 



 

En/Na______________________________________________ amb DNI número 

_________________ autoritzo a  Gemma Llop Bertran (el petit cavaller) a la presa 

d’imatges ,àudio i audiovisual del meu fill/filla____________________________ . 

La finalitat d'aquestes dades seran per a la realització d’un video muntatge de tot el que s’ha realitzat 

durant el curs a l’extra-escolar de teatre de titelles. 

Les dades podran ser difoses en material promocional i/o publicitat. 

La distribució podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de 

difondre l’activitat realitzada.  

Aquesta autorització és completament gratuïta, i em comprometo a no reclamar 

cap compensació, pagament, i/o indemnització a canvi del permís acordat amb Gemma llop Bertran(el 

petit cavaller) per la utilització de la meva imatge. 

 

 

A  de  de 20 

 

Signatura: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els drets d’imatge i d'àudio s’administren des d’aquesta entitat i per això, posem en el vostre coneixement 
que el responsable d’aquestes dades és Gemma Llop Bertran i que, per exercir els drets de consulta, accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició podeu dirigir-vos a gmllop@yahoo.es  


