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INFORMACIÓ ECONÒMICA DEL CURS 2016-2017
Cost del curs: Inscripció + cost de totes les assignatures

QUOTA D'INSCRIPCIÓ:

Nous alumnes 59€

Antics alumnes 49€

Descomptes: 20% per a 2 membres de la mateixa família, 30% per a 3, 40% per
a 4 o més.
Promoció: cor de gospel, assignatura gratuïta per als alumnes matriculats.

FORMA DE PAGAMENT:

Quotes mensuals de setembre a juny a pagar durant els primers 10 dies de cada
mes.
Indiqueu
el
número
de
compte:
______________________________________________________________________
Autoritzo a l’Escola Luthier Música i Dansa a domiciliar-me les quotes del curs al
número de compte indicat en aquest full.

DADES PERSONALS:

Nom complet
Adreça
CP i ciutat
Telèfon
Correu electrònic
Data i lloc de naixement
DNI o passaport
Nom dels pares
Telèfon mòbil dels pares
Escola general
Curs lectiu
Horari de sortida de l’escola general

ASSIGNATURES:

A:
B:
C:
D:

Horari:
Horari:
Horari:
Horari:

Professor:
Professor:
Professor:
Professor:

Cursareu estudis musicals?:

OBSERVACIONS
Com ens has conegut?:
Amics/coneguts
Google
Facebook
Altres: ___________________________________________________________________________________________

La signatura d'aquest document comporta l'acceptació de les normes que figuren al dors.

Signatura mare, pare o alumne/a:

Barcelona,

de

de 201…

NORMATIVA PER A L’ALUMNE/A
§

L’alumne/a ha de ser respectuós amb les instal·lacions de l’escola.

§

L’alumne/a es compromet a deixar l’espai on ha practicat net i ordenat després del seu ús.

§

No està permès fumar a cap de les instal·lacions de l’escola, ni menjar dins de les aules.

§

A l’aula de dansa:

No es pot entrar si no hi és el professor
S’ha de portar el calçat específic per a l’activitat que vagis a practicar.
Pots portar una tovalloleta per eixugar-te i una ampolleta d’aigua o beguda isotònica per
hidratar-te, prohibit gon tònic i acceptat bon malta…
Durant les classes és prohibit l’ús d’aparells electrònics i telèfons mòbils dins l’aula.
S’aconsella no ballar amb joies, rellotges, arrecades, pulseres…

• L'Escola no es responsabilitza dels danys, pèrdua, furt o robatori de cap objecte de l’alumne/a.
• L’Escola no es fa responsable de les lesions que puguin patir els alumnes a les nostres instal·lacions.
§

S’exclou tota possibilitat de recuperar les classes perdudes per causes alienes a l’escola. En cas de que el profesor
titular no pugui impartir la classe l’escola buscarà un substitut.

§

La falta d’assistència a les classes no implica l’impagament dels rebuts.

§

L’import de la matrícula més l’import de la 1ª mensualitat es cobraran en efectiu en el moment de l’alta. Matrícula
no retornable.

§

El pagament de les mensualitats s’efectuarà durant els primers 10 dies de cada mes. L’alumne/a que s’endarrereixi
en els pagaments no podrà entrar a l’aula.

§

L’alumne/a que es vulgui donar de baixa ho ha de notificar PER ESCRIT 10 dies abans de començar el mes. En cas
contrari haurà d’abonar l’import del mes següent. Els canvis de classe també s’hauran de notificar a secretaria 10
dies abans de començar el mes.

§

Cap baixa per lesió es considerarà efectiva amb efectes retroactius. L’alumne/a haurà d’avisar a l’escola el mateix
dia i presentar el justificant del metge. No es considera baixa una absència inferior a 10 dies, sigui quin sigui el motiu.

§

Els alumnes que es donin de baixa durant el curs hauran de pagar una quota de manteniment de 12€/mes per
tornar a incorporar-se durant el mateix curs, o perdran la matrícula.

§

Tots els rebuts o xecs bancaris retornats tindran un recàrrec de 5€.

§

Els Bonos o Packs de 10h són vàlids durant un any natural, a partir de la data d’expedició.

§

Es prega als pares o tutors dels alumnes menors d’edat no deixar-los sols a l’Escola fora d’hores de classe ja que
l’escola no se´n farà responsable. De tota manera, els pares ho hauran de comunicar a secretaria, tot i que l'escola
no se'n farà responsable.

§

L'Escola es reserva el dret d'admissió i el dret de cancel·lar un grup si no arriba al mínim d’alumnes.

§

La signatura d’aquest full comporta, per a l’Escola Luthier de Música i Dansa, el dret a fer servir la imatge de
l’alumne/a inscrit per a fins culturals i de difusió de l’escola. Si us plau, si algú no hi està d’acord, ha de fer-ho constar
en el moment de la matrícula.

§

Als efectes del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD), us informem que la signatura d’aquest
full comporta, per a l’Escola Luthier de Música i Dansa, el dret de fer servir la imatge de l’alumne/a inscrit per fins
culturals i de difusió de l’escola i que les seves dades personals que puguin constar en aquesta comunicació seran
tractades amb estricta confidencialitat i quedaran incorporades a un fitxer creat sota la responsabilitat de l’Escola
Luthier de Música i Dansa. En qualsevol cas podreu exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel.lació o
d’oposició, dirigint-vos per escrit a l’Escola Luthier de Música i Dansa, C. Balmes, 53 08007 Barcelona.

§

La signatura d'aquest document comporta l'acceptació de les normes que figuren en aquest full.
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