També podeu entregar-les a l'Oficina Jove de l'Alt Urgell o a la recepció del Centre Cultural les Monges
Imprimiu ambdues pàgines, ompliu-les i envieu-les a: info@pirineuscreatius.org

En compliment de la LLEI 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i Llei Orgànica 1999.12.13 de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, el fem coneixedor que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat per a ús exclusiu de l'Associació Juvenil Pirineus Creatius. La finalitat d'aquest fitxer és
informar-lo de les activitats de l'Associació, gestionar la comunicació amb els participants de les activitats i la gestió de rebuts bancaris. Aquestes dades no seran transmeses a
terceres persones. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: info@pirineuscreatius.org o bé a l'adreça web:
https://pirineuscreatius.org/política-de-privadesa

SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ A L'ESCOLA DE TEATRE DE PIRINEUS CREATIUS
1. DADES PERSONALS
1.1 Participant
Nom i cognoms

Data de naixement

/

/

Data de naixement

/

/

Adreça electrònica

Telèfon

1.2 Representant (omplir només si el participant és menor d'edat)
Nom i cognoms

Adreça electrònica

Telèfon
Relació amb el participant

2. SOL·LICITO LA INSCRIPCIÓ PER ALS GRUPS SEGÜENTS:
GRUP

FRANJA D'EDAT

HORARIS

Puck

8 a 10 anys

Dilluns de 17:15 a 18:30h

Manelic

11 a 13 anys

Divendres de 17:45 a 19:15h

Romeu i Julieta

14 a 17 anys

Divendres de 16 a 17:30h

A partir de 18 anys

Divendres de 10:30 a 12h

Antígona

INSCRIPCIÓ (x)

3. SOL·LICITO QUE S'APLIQUI EL SEGÜENT DESCOMPTE (no acumulables):
CONCEPTE

DESCOMPTE

Família nombrosa

20%

Família monoparental

20%

Inscripció del segon membre de la mateixa família

20%

Participant a l'atur

Quota única de 15€/mes

Participant de grup vulnerable o en risc d'exclusió social

Quota única de 15€/mes

Inscripció feta abans del 30 de juny

APLICAR (x)

20% en la quota del primer mes

Els descomptes especificats són d'aplicació exclusiva per aquells participants que provin la seva situació amb prèvia aportació de documents. L'Associació Juvenil Pirineus Creatius
es reserva el dret de suspendre la posada en marxa d'algun grup si no s'assoleix un nombre mínim d'inscrits o cancel·lar-lo si, durant el curs, algun grup es queda sense el mínim
d'inscrits requerits. Si us heu de donar de baixa d'alguna activitat, caldrà fer-ho abans del dia 25 del mes anterior al de la baixa per tal d'evitar que us carreguin el rebut del mes
següent. La baixa es pot fer mitjançant l'adreça electrònica info@pirineuscreatius.org

En ______________________, a ____ de __________ de 2019
Signatura

També podeu entregar-les a l'Oficina Jove de l'Alt Urgell o a la recepció del Centre Cultural les Monges

ORDRE DE DOMICILIACIÓ D’ADEUTE DIRECTE SEPA
SEPA Direct Debit Mandat
Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA

ASSOCIACIÓ JUVENIL PIRINEUS CREATIUS
NIF – G2580789
Concepte tributari: ESCOLA DE TEATRE DE PIRINEUS CREATIUS 2019-20
Mandate Reference / Referencia de la orden de domiciliación

Referència de l’ordre de domiciliació (a omplir per l'Associació):
Mandate Reference / Referencia de la orden de domiciliación

Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor titular del compte bancari autoritza a l’Associació
Juvenil Pirineus Creatius a enviar instruccions a l'entitat del deutor per carregar el seu compte i a l'entitat per a efectuar
els càrrecs al seu compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al
reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de
reemborsament s'ha d'efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de càrrec en compte. Podeu obtenir
informació addicional sobre els seus drets a la seva entitat financera.
By signing this mandate form, you authorise Associació Juvenil Pirineus Creatius to send instructions to your bank to debit your account and
your bank to debit your account in accordance with the instructions from the Creditor. As part of your rights, you are entitled from your
bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eight weeks starting from the
date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank.
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor titular de la cuenta bancaria autoriza la Associació Juvenil Pirineus Creatius a
enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las
instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y
condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la
fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

Nom del deutor/s_________________________________________________________________

Imprimiu ambdues pàgines, ompliu-les i envieu-les a: info@pirineuscreatius.org

Debtor's name / Nombre del deudor/es

NIF /CIF / NIE ___________________________ TELÈFON_________________________________
NIF/CIF/NIE Phone – Teléfono

Direcció del deutor________________________________________________________________
Address of the debtor/ Dirección del deudor

Codi postal - Població - País del deutor ________________________________________________
Postal Code- City - Country / Código postal – Población – País

Numero de compte – IBAN / Account number – IBAN / Número de cuenta

ES _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _
A Espanya l’IBAN consta de 24 posicions començant sempre per ES

Spanish IBAN’s 24 positions always starting ES/En España el IBAN consta de 2 4 posiciones comenzando siempre por ES

Forma de pagament: RECURRENT
type of payment / Tipo de pago

Data-Localitat: __________________________________________________________________
Date- location / Fecha-Localidad

Signatura del deutor
Signature of debtor / Firma del deudor

*TOTS ELS CAMPS HAN DE SER
EMPLENATS OBLIGATÒRIAMENT

