COMÚ D'ORDINO

Sol·licitud d'inscripció a activitats culturals del Departament
d'Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social
1. Dades de la persona que sol·licita
Nom i cognoms:
Data de naixement:
Carrer:

Núm.:

Edifici:

Bloc:

Població:

Escala:

Pis:

CP:

Telèfons:

Núm. de compte:
(IBAN)

Nom i cognoms de l'alumne:
(per als menors d'edat)

Data de naixement:

Adreça electrònica:

2. Dades de l'activitat
INFANTS
Aerojocs

Altres .......................................................

ADULTS
Intensiu estiu tai-txi

Intensiu estiu txi-kung

Altres .......................................................

3. Pagament per domiciliació
Mensual

Trimestral

4. Observacions
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

5. Data i signatura

T3-311, v 1.10.10

Ordino,
d
Signatura de la persona que sol·licita

Vull rebre més informació de les activitats del Departament

del

Si

No

Porta:

Documentació que cal aportar
Còpia de l'assegurança extraescolar vigent per a les activitats que facin els menors d'edat.

Informació complementària
·Places limitades.
·En cas que no hi hagi un nombre mínim dinscripcions lactivitat no es farà. Si durant el curs el nombre dalumnes baixa de cinc
per grup sanul·larà el curs.
·Els cursos es cobraran mensualment o trimestralment a linici de cada període. Un cop iniciat el curs no es podrà canviar la forma
de pagament. Lalumne es compromet a pagar el preu total del període independentment de la data en què comenci el curs.
·Un cop feta la inscripció es renovarà tàcitament si no es presenta la sol·licitud de baixa amb set dies dantelació a la finalització del període
en curs. En cas contrari, shaurà dabonar limport corresponent al període següent. No es retornarà limport pagat en concepte de matrícula,
ni la mensualitat corresponent, excepte en cas de malaltia i presentant el certificat mèdic corresponent.
·A lefecte del que preveu la Llei 15/2003, de protecció de dades de caràcter personal, del 18 de desembre, s'informa que les dades que ens
faciliteu s'incorporaran al fitxer informatitzat del Comú d'Ordino, titular i responsable del mateix fitxer; que prendrà les mesures necessàries
per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat. L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, certificació, oposició i supressió, sempre que la
legislació vigent no disposi el contrari, a l'adreça de correu electrònic tramits@ordino.ad o bé directament al Servei de Tràmits de l'edifici
administratiu del Comú, plaça Major, núm. 3, dOrdino.

Legislació aplicable
·Ordinació de preus públics vigent a la parròquia d'Ordino, publicada al BOPA.
·Llei de protecció de dades de caràcter personal del 18 de desembre del 2003, publicada al BOPA núm. 3 del 21 de gener del 2004.

Espai reservat a l'Administració
Inscripció a l'activitat de ...............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Observacions .................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Ordino,
d
del
Signatura de la persona responsable

