MATRÍCULA 2022 – 2023
L´Escola de Música E8 és una escola de música privada. I signant el full d’inscripció s’accepta la normativa de l’escola, reservant-se l’escola el dret d’anul·lar les classes de
l’alumne si incompleix alguna norma.
NORMATIVA E8
El pagament de la mensualitat s’haurà d’efectuar durant la primera setmana del mes o bé la primera classe a la qual s’assisteixi. També pot fer-se per compte bancari.
Si es retorna el rebut, tindrà un cost de 5€ addicionals.
El preu de la Matrícula del curs 2022/2023 és anual i correspon al preu de 47€, els quals s’abonaran durant les dates establertes.
La matrícula no podrà ser retornada en cap cas. Si l'alumne no pot assistir, la matrícula quedarà guardada durant tot el curs per quan pugui incorporar-se.
Les classes només es recuperaran en cas que el professor no hi pugui assistir o en casos excepcionals.
Si l’alumne/a no assisteix a una classe (individual o col·lectiva) no l’eximeix del pagament de la quota, encara que l’absència sigui de llarga durada, per tant, no podrà
recuperar-se ni serà possible restar-la de la mensualitat. Només, avisant 15 dies abans es pot estudiar el cas, però sense cap garantia de poder recuperar la classe ni el
cost d’ella. Si l’alumne/a no assisteix a classe per malaltia, només en aquest cas i portant justificant mèdic, per la salut de l’escola, la classe podrà ser recuperada. Les
classes que no es puguin fer presencialment, es podran fer de forma online. L’escola es reserva el dret de considerar baixa i disposar de la seva plaça a tot alumne que
no hagi abonat la corresponent quota un cop passada la data límit de pagament.
Per donar-vos de baixa, ho heu de notificar a secretaria 15 dies abans, en cas contrari es continuaran emetent els rebuts i no es tindrà dret a reclamació. Si en el
moment de la baixa hi ha un rebut impagat, aquest rebut s’haurà d’abonar el mateix dia que es sol·licita la baixa.
Els festius que hi hagin en un mes, no són recuperables, es compensa pels mesos que tenen 5 setmanes.
Cada activitat a l’escola de música E8 té un nombre limitat de places, per tant, es respectarà l’ordre d’inscripció. L’escola es reserva el dret de suspendre o desdoblar
una activitat si el nombre de places ho requereix.
Vacances: Durant l’any acadèmic (Setembre – Juliol) l’escola tanca tots els festius nacionals i locals, dues setmanes per nadal i una setmana per setmana santa.
DATA: ......................... Tanmateix les dades facilitades s'utilitzaran per ús exclusiu de l'escola. Aquest document servirà com a comprovant de pagament de la matrícula.

NOM DE L’ALUMNE/A................................................... COGNOMS..................................................................... DATA DE NAIXEMENT ................/............../................
DNI................................................................................. E-MAIL....................................................................................................................................................................
TELÈFON 1 ..................................................................... TELÈFON 2 ..................................................................... C.P.......................POBLACIÓ..........................................

PARE / MARE O TUTOR (en cas de ser menor d'edat)
NOM............................................................................ COGNOMS........................................................................................................... DNI: ……………………………………….......

CLASSES PRESENCIALS

CLASSES ONLINE

ASSIGNATURA/ES....................................................................................................................................................

DIA................................................................................HORARI.......................................................................PROFESSOR/A.....................………………………………………………...
Nivell:

Iniciació

Bàsic

Mitjà

Avançat/Professional

Quina és la vostra disponibilitat horària? Escriviu a cada casella la franja horària en què teniu disponibilitat per a fer les classes.
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

MATÍ
TARDA

Com has conegut l'escola?

Web

Amic

Familiar

Xarxes Socials

MENSUALITAT DE ................. €

FORMA DE PAGAMENT:

EFECTIU /VISA

Altres

MATRÍCULA ................... €

PER DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Número de compte bancari:
Si marqueu l’opció de pagar en efectiu/visa’, el pagament s’haurà d’efectuar de l’1 al 5 de cada mes qui no l’hagi fet durant les dates establertes, se’ls hi girarà el
rebut amb un càrrec de 5€. Si marqueu l’opció de pagar ‘per domiciliació bancària’ i es retorna el rebut, tindrà un cost de 5€ addicionals.
Té alguna al·lèrgia o intolerància? SÍ / NO en aquest cas, especifiqueu el tipus d’al·lèrgia o intolerància de l’alumne/a……………………………………...............................
Té alguna malaltia o patologia crònica? SÍ / NO en aquest cas, especifiqueu quin tipus..........................................................................................................................

DRET D’IMATGE
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la p ròpia imatge, la direcció
d’aquest centre demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles i aquests o aquestes siguin clarament identificables.

Si autoritzo

No autoritzo

Signatura / Segell de l’Escola E8

Signatura Alumne/a o tutor/a legal (conforme amb la normativa i acceptant-l
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