FULL D’ INSCRIPCIÓ CURSOS ESTIU

Dades personals1
Nom i cognoms:
Data de naixement:
DNI/Passaport:
Nom i cognoms del pare/mare/tutor ( en cas de menors):
DNI/ Passaport del pare/mare/tutor:
Correu electrònic de contacte:
Telèfons de contacte:
Població:
Adreça postal:
Altres dades:

Curs al que es matricula: (assenyaleu el que pertoqui)
Stage de Circ (+15 i adults)
Stage de Teatre Musical (+ 15 i adults)
Curs intensiu de Teatre Còmic ( + 17 i adults)
Intensiu d’Aeris ( +15 i adults)
Introducció al Pole (+15 i adults)
Introducció al llit elàstic (+15 i adults)*
Introducció a la roda CyR ( +15 i adults)*
Taller d’introducció a la Màgia ( +13 i adults)
Monogàfic Del Text al Personatge ( +17 i adults)
Monogràfic El Teatre i la intervenció social: aplicacions teatrals en àmbit
socio educatiu ( +17 i adults)*
Matx d’Improvisació ( +17 i adults)
Taller de Preparació al càsting ( +15 i adults)
1

La informació que faciliteu quedarà desada en un fitxer automatitzat propietat de l'Escola de Teatre i Circ d’Amposta
(EtcA). En compliment del que regula la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les
dades de caràcter personal proporcionades es recullen en fitxers automatitzats sota la responsabilitat de l'Escola de Teatre i Circ
d’Amposta (EtcA). Les dades lliurades s'empraran exclusivament per dur a terme el procés de matriculació, el cobrament dels
diferents rebuts, el seguiment docent de l'alumnat i per donar informació sobre les activitats que realitzi l'Escola de Teatre i Circ
d’Amposta (EtcA). En compliment del que regula la Llei 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge, la formalització de la matrícula autoritzarà que l'alumnat pugui ser fotografiat en les
activitats que organitzi l'Escola de Teatre i Circ d’ Amposta (EtcA) i que aquestes imatges puguin ser publicades al web o a la
memòria d'activitats de l'Escola de Teatre d’Amposta (EtcA).

Intensiu d’Interpretació per Cinema i TV ( +15 i adults)*
Introducció al Conta Contes (+17 i adults)*
Majors a Escena! (+60)
Introducció al Mim ( +16 i adults)
Taller Aprèn a comunicar-te ( +17 i adults)

Descomptes a aplicar: (assenyaleu el que pertoqui)
Alumne d'EtcA, 50% descompte als cursos amb un asterisc
Matrícula a més d'un curs, 15% descompte
Segon membre de la família inscrit, 15 % descompte
Soci de la Fila, 10% descompte
Els desomptes no són acumulatius i sempre s’aplicarà el de major import

AVISOS IMPORTANTS:
Places limitades per ordre d'inscripció. La inscripció no es farà completament fins no realitzar el
pagament de la mateixa al següent número de compte: ES 37 2100 0086 16 0200961949,
indicant nom i cognom i en concepte el curs o cursos corresponents.
L' activitat de l'EtcA i l'ATCTE tenen una assegurança de Responsabilitat Civil.
L’ alumne es compromet a seguir totes les indicacions del professor/a durant les sessions i està
d’acord en que l’Escola de Teatre i Circ d’Amposta i l'ATCTE no es farà responsable en cas
d’accident, de les lesions que puguin afectar a aquest/a, com a conseqüència de la pràctica de
qualsevol de les seves activitats.
L’Escola de Teatre i Circ d’Amposta recomana als alumnes disposar d’una assegurança
mèdica pròpia i, en cas de patir alguna lesió, ho comuniquen al professor/a.
He llegit i accepto les condicions de funcionament, pagament i recomanacions de l'EtcA a
Amposta, el ________ de ___________________ de 20___
Signatura: (Alumne o pare/mare/tutor legal)

