Estudi de dansa “AiF & ACAF”
de Me!txe" Puvi" des del 2010
Data
Nom i Cognoms
Sexe (Home o dona)
D.N.I
Data de Naixement

Edat:

Responsable Mare, Pare o Tutor i DNI (<18):
Direcció i C.P. :
Localitat i Provincia:
Telèfon:
Tel. 2 (per si hi ha alguna Urgència):
Correu Electrònic:
Xarxes Socials:
Necessitats Educatives Especials:
Centre del qual procedeix (si és el cas):
Activitats que vol cursar:
Com ha sabut del nostre centre?:
AUTORITZO i ACCEPTO les Normes del Centre
AUTORIZO Y ACEPTO las Normas del Centro
SIGNATURA / FIRMA

www.artiflamenc.com T 676034145 info@artiflamenc.com

NORMES DEL CENTRE

* L’ alumne/a, mare, pare o tutor accepta les normes del centre: pagament de la quota del 1 al 5 de
cada mes per transferencia bancària, normes de comportament, etc. (Especificat a les
NORMES DEL CENTRE) i dona la conformitat a rebre les classes alegant que no existeix
lesió greu o enfermetat per no poder realitzar les activitats elegides o rebudes en aquest centre.
* NO hi hauran excepcions del COBRAMENT mensual per falta d’ assistència (els gastos
de demora de pagament seran de 5€ que s’ hauran d’ abonar amo la quota del mes següent)
* Si del dia 1 al 5 no s’ ha fet efectiu el pagament de la quota no es podran rebre les classes, es
tindrà que fer un ingrés abans del 15 del mes vigent per conservar el dret a mantenir la matrícula
i rependre les activitats. Si el pagament no es fa efectiu en aquest termini l’ escola tindrà dret a
reclamar la matrícula com si l’ alta fos nova.
* Llei de protecció de Dades: Les dades estan protegides d’ acord amb el que preveu la llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
* Els Alumnes de les Activitats a les SUBSEUS també poden participar com alumnes regulars de
la SEU CENTRE (Estudi de dansa AiF&ACAF), amb el compromís de complir amb les normes de
Comportament,Vestuari, etc. que s’ exigeix a la mateixa.
* Les BAIXES es tenen que notificar el dia 15 del mes corrent i seran efectives el dia 1 del mes
següent.
* Els alumnes majors o menors d’ edat que vulguin rebre classes en aquest centre son lliures de
poder accedir-hi sempre hi quan el seu estat de salut els hi ho permeti, és aconsellable portar
certificat metge per si hi hagués alguna urgència o calgués mostrar-lo en algún moment.
* Cada disciplina de ball o preparació física té UN UNIFORME corresponent el qual és exigible
pels mestres per poder realitzar l’ activitat correctament (Maillot, Coulot, Sabatilles,
Mono, Xandall, etc. PREGUNTAR EN CONCRET PER DISCIPLINES).
* A les MOSTRES i FESTIVALS, etc. hi han un vestuari corresponent a cada disciplina i no
es podrá actuar sense aquest vestuari.
* El centre té unes normes de comportament les quals s’ han de respectar pel bon
funcionament d’ aquest i per respecte als professors i altres alumnes: les classes comencen
puntuals i acaven puntuals. Si el professor considera que el motiu del retard no és raonable pot
no deixar entrar a l’ alumne. Els mals comportaments fora o dins de les classes es poden
penalitzar amb faltes de menor o major gravetat poguen arribar a l’ expulsió de l ‘ alumne sense
dret a reclamar ni quota ni matrícula.

* Els nens i nenes poden anar acompanyats d’ un adult al vestuari per canviar-se per realitzar l’
activitat, en cap moment els pares o acompanyants poden pasar a l’ aula d’ estudi o activitats si la
directora o algún professor de l’ estudi no els hi ho permeti per motius extraordinaris com:
tallers, jornades de portes obertes, reunió de pares o qualsevol motiu en que la direcció ho
cregui oportú. AQUESTA CLÀUSULA QUEDA ANUL.LADA PER LES ACTUALS MIDES DE
PREVENCIÓ DEL COVID19* (més informació al final de les normes), quan el Centre pugui
oferir la posibilita dels acompanyaments a menors dins del centre o vestuari ho notificarem i
podrem activar de nou apuesta opció.
* El centre no es farà responsable de les pertenences que els alumnes o acompanyants es deixen
als vestuaris o qualsevol espai del centre.
* El Calendari de l’ estudi és l’ escolar, els dies festius no es recuperen i els cursos i
tallers de Nadal, Setmana Santa, Estiu, etc. no estan inclosos a la quota mensual de la temporada
escolar, tots els cursos i tallers tenen un altre import i s’ han de pagar a banda pel conveni amb
ACAF.
* Una part de l’ import de la mensualidad va destinat a ACAF, ajut a persones desfavorides a
través de Serveis Socials.
* Tots els Alumnes, Pares, Mares o Tutors Legals d’ AiF de Meritxell Puvill accepten l’ ajud a ACAF
(entitat sense ànim de Lucre) i les desicions de la Junta Directiva formada al 2010 èssent reelegits
cada 5 anys per seguir endavant ama les proyectes socials, poguent preguntar qualsevol dubte o
informació de l’ Associació a banda de ja ser informats personalment a les activitats, vía Mail,
whatsaap, etc.

SIGNAT / FIRMADO (nom i D.N.I. / nombre y D.N.I)

Tarragona,

d

del

DECLARACIÓ RESPONSABLE ESPECIAL COVID19 (NENS)

L’ Estudi de dansa Art i Flamenc de Tarragona, reobrirà les seves instal.lacions per a la
PRÀCTICA DE DANSA, coincidint amb l’ anunci de part del Govern de l’ inici de la Fase 2
del Pla Estatal de desconfinament per poguer realizar activitats de reforç emocional a
través del moviment i posteriors activitats que es puguin desenvolupar.
Per aquest motiu:

Jo,
, amb DNI
mare, pare o Tutor legal de l’ alumne,
,
AUTORITZO que el meu fill/a o tutelat, assisteixi a les activitats programades, tutories o
preparació acadèmica d’ exàmens, acceptant la nova normativa de comportament,
protocol d’ higiene, i totes les directrius que exigeixin els responsables del centre per
poguer desenvolupar l’ activitat.
La direcció del centre, es reserva el dret d’ expulsió directa, a qualsevol alumne que
incompleixi la normativa posan en risc a la resta d’ alumnes o personal docent.

DECLARO RESPONSABLEMENT:
1) Que el meu fill/a o Tutelat, NO TÉ CAP MALALTIA Respiratòria, Cardíaca, del Sistema
Immunitari, Neuronal o una Diabetes no controlada.
2) Que li prendré la Temperatura abans d’ anar al centre, i en el cas de tenir-ne no el
portaré.
3) Informaré de qualsevol indici de psintoma de COVID19 del meu fill/a o Tutelat, o de
qualsevol familiar directe o persona que estigués en contacte amb ell.
I perquè així consti als efectes de la seva reincorporació, signo la present declaració
responsable i consenteixo explícitament el tractament de les dades d’ aquesta
declaració.

Tarragona,

del 2020

DECLARACIÓ RESPONSABLE ESPECIAL COVID19 (ADULTS)

L’ Estudi de dansa Art i Flamenc de Tarragona, reobrirà les seves instal.lacions per a la
PRÀCTICA DE DANSA, coincidint amb l’ anunci de part del Govern de l’ inici de la Fase 2
del Pla Estatal de desconfinament per poguer realizar activitats de reforç emocional a
través del moviment i posteriors activitats que es puguin desenvolupar.
Per aquest motiu:
Jo,
, amb DNI
assistiré a les activitats programades, tutories o preparacions acadèmiques d’ exàmens,
acceptant la nova normativa de comportament, protocol d’ higiene, i totes les directrius
que exigeixin els responsables del centre per poguer desenvolupar l’ activitat.
La direcció del centre, es reserva el dret d’ expulsió directa, a qualsevol alumne que
incompleixi la normativa posan en risc a la resta d’ alumnes o personal docent.
DECLARO RESPONSABLEMENT:
1) Que NO TINC CAP MALALTIA Respiratòria, Cardíaca, del Sistema Immunitari,
Neuronal o una Diabetes no controlada.
2) Que em prendré la Temperatura abans d’ anar al centre, i en el cas de tenir-ne no
aniré.
3) Informaré de qualsevol indici de psintoma de COVID19 o del de qualsevol familiar
directe o persona que estigui en contacte amb mi.
I perquè així consti als efectes de la meva reincorporació, signo la present declaració
responsable i consenteixo explícitament el tractament de les dades d’ aquesta
declaració.

Tarragona,

del 2020

PROTECCIÓ DE DADES I DRETS D’ IMATGE
Responsable: ESCOLA DE DANSA ART I FLAMENC (Puvill Estivill, Meritxell)
CIF: 47757916A
Moll de la Costa, s/n
43004-TARRAGONA
L’informem que tractarem l’ informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-los
el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix. El consentiment explícit suposa la
legitimació per a el tractament de les seves dades. Les seves dades formaran part de la
nostra base de dades durant el temps necessari per a complir el servei o les disposicions
legals. Destinataris: Les dades no es cediran a tercers llevat en els casos en que
existeixi una obligació legal. Drets: Pot revocar el consentiment i exercir els seus drets a
accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir les dades davant el responsable
del tractament.
Així mateix, sol·licito la seva autorització per a oferir-li productes i serveis relacionats
amb els sol·licitats i fidelitzar-lo com a client.
SI autoritzo

No, no autoritzo

També que existeix la possibilitat de enviar comunicats mitjançant missatgeria
instantània com Whatsapp, i que com a finalitat de agilitzar la gestió dels serveis
contractats, per la qual cosa sol·licitem el seu consentiment.
SI autoritzo

No, no autoritzo

La empresa pot fer fotografies d’activitats que realitzem per incorporar-ho a les nostres
xarxes socials o web.
L’únic que pretenem es donar-nos a conèixer i promocionar la nostra empresa. Mai
identificarem amb el nom i cognoms, ni les publicarem en cap altre mitja, garantint que
el contingut no atemptarà al dret al honor, intimitat i a la pròpia imatge.
SI autorizo

No, no autorizo

Signat:

Nom i cognoms ________________________________
NIF____________________
En cas de menors d’edat signant com a

Pare

Mare

Tutor Legal

