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FULL	D’INSCRIPCIÓ	
CURS	2022	-	2023	

Descompte	del	50%	en	la	matrícula	

	 	 	 	 	
Nova	inscripció	 	 	 Renovació	

	
	
	
	

 Dades	de	l’alumne/a:	
	

	
Nom: Data de Naixement :                  Cognoms:   

 
Data de Naixement :   Telèfon:                                 Mail:   
 
Telèfon:                                                         
 
Nº Carnet Jove: 
 
 

 
§ Drets d’imatge del menor 
Autoritzo a TC Escola de Dansa a prendre imatges del menor i poder utilitzar-les a les xarxes 
socials, Premsa I Televisió.  

 
 
	 	 	 	 	 			 	 SI	 	 NO	
	
	
	
	

 Dades	del	pare,	mare	o	representant	legal:	
							(Només	si	l’alumne	es	menor)	
	

Nom:                                                         Cognoms:   
 

Telèfon:                                                      
 
Mail:   
 
	
	

FOTO	

	

_____/_____/_____/	 	
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FULL	D’INSCRIPCIÓ	
CURS	2022	-	2023	

A		Andorra	el	IBAN	consta	de	24	posicions	començant	sempre	per	AD	

	

 Dades	bancàries:	
	

Ordre	de	domiciliació	de	càrrec	directe	SEPA	
SEPA	Direct	Debit	Mandate	

Mitjançant	la	signatura	d’aquets	ordre	de	domiciliació	bancària	autoritzes	a	TC	ESCOLA	DE	DANSA	a	enviar	els	rebuts	
de	dansa	al	teu	banc	per	carregar	al	teu	compte	els	pagaments	derivats	de	la	quota	de	de	dansa	mensual,	i	al	teu	banc	a	
carregar	al	teu	compte	d’acord	amb	les	ordres	de	TC	ESCOLA	DE	DANSA.	
	

§ A	emplenar	creditor	
	
Identificador	creditor:																																							C.P-població:	
	
Nom	creditor:																																																N.R.T.	:																																																	
	
País:																																																							Adreça:	
	

	
§ A	emplenar	deutor	
	
Nom	del	deutor:			
	
Adreça:																																																																																							Entitat	bancaria:		
	
SWIFT	BIC:																																															Nº de compte IBAN:	
 
Tipus de pagament:           Recurrent 
 
Titular : _________________________________ 
	
*	Mitjançant	la	signatura	d'aquesta	ordre	de	domiciliació́	,	el	deutor	titular	del	compte	bancari	autoritza	(	A	)	al	creditor	a	enviar	instruccions	a	
l'entitat	del	deutor	per	efectuar	càrrecs	al	compte	d’aquest	i	(	B	)	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	.	El	deutor	pot	obtenir	informació́	addicional	sobre	els	seus	drets	dirigint-se	a	la	seva	entitat	financera.	 
 
Per	via	electrònica	a	la	direcció	de	correu	electrònic:					______________________________________________________________________________________________	
	
El	client	serà	responsable	de	comunicar	a	TC	ESCOLA	DE	DANSA	qualsevol	canvi	en	aquest	mandat.					 
Lloc i data: 
 
Signatura/es del deutor: 
 
 
	

	

AD91000F002280V	

T.C.	ESCOLA	DE	DANSA	

C/Sant	Antoni	nº7	

AD700,	Escaldes-Engordany	

Andorra	

	 	

	

	

	

X	

	

AD	

Tots	el	camps	han	de	ser	emplenats	obligatòriament.	
Un	cop	signada	aquesta	ordre	de	domiciliació	ha	de	ser	enviada	al	creditor	per	a	la	seva	custòdia..	

F-00228-V	
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FULL	D’INSCRIPCIÓ	
CURS	2022	-	2023	

 Quotes	curs	2022-2023	
						(Selecciona	la	teva	quota) 	
	

BABY	(3	a	6	anys)	 1	hora	 35€/mes	(I.G.I	no	inclòs)	
BABY	(3	a	6	anys)	 2	hora	 45€/mes	(I.G.I	no	inclòs)	
BABY	(3	a	6	anys)	 2	hora	 55€/mes	(I.G.I	no	inclòs)	

	
1	hora	a	la	setmana	 45€/mes	(I.G.I	no	inclòs)	
2	hores	a	la	setmana	 55€/mes	(I.G.I	no	inclòs)	
3	hores	a	la	setmana	 65€/mes	(I.G.I	no	inclòs)	
4	hores	a	la	setmana	 70€/mes	(I.G.I	no	inclòs)	
5	hores	a	la	setmana	 75€/mes	(I.G.I	no	inclòs)	
VIP	(hores	il·limitades)	 95€/mes	(I.G.I	no	inclòs)	

 
*Matricula Curs (Alumnes nous) 50,00 €. (I.G.I no inclòs)	

 
               

 Classes	escollides	
	

 
 
  

           
 
 
    
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

HORARI	DIES	CLASSES	
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FULL	D’INSCRIPCIÓ	
CURS	2022	-	2023	

 Signatura i acceptació 
 

He llegit i accepto la normativa de l’Escola i certifico que l’alumne/a està assegurat/ada i que no  
Pateix cap patologia mèdica per a la pràctica dels serveis contractats. 
 
DATA :  

 
Ø Signatura (del Alumne o del Pare, Mare o Representant legal) : 

 
 

 

Avís legal:  
D’acord amb la Llei 15/2003, de 18 de desembre, qualificada de protecció́ de dades (LQPD), les dades personals facilitades en aquest full d’inscripció́ s’incorporaran en un fitxer 
titularitat de T.C ESCOLA DE DANSA per tal de gestionar la prestació́ dels serveis contractats. S’han pres totes les mesures previstes en l’esmentada llei per garantir la 
confidencialitat i seguretat d’aquestes dades. Amb la signatura del present document prestes el consentiment de manera expressa per a l’emmagatzematge i tractament de les 
teves dades, incloent les imatges que es puguin prendre durant el curs i en les diverses activitats que duguin a terme durant el mateix. Aquestes imatges podran ser utilitzades per 
a la difusió́ de les activitats de T.C ESCOLA DE DANSA mitjançant el seu lloc web, les xarxes socials o qualsevol altre mitjà que es consideri convenient per a aquesta finalitat. Si no 
estàs d'acord amb aquest punt, cal que ho facis constar al apartat dades d’imatge d'aquest formulari.  
Si vols informar-te, accedir, rectificar o suprimir les teves dades personals, o oposar-te a la recepció́ de comunicacions, ho pots fer dirigint-te a les TC ESCOLA DE DANSA, carrer 
Sant Antoni nº7 o enviant un correu electrònic a tcescoladedansa@andorr.ad, indicant la referencia LQPD.  

_____/_____/_____/	
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