FITXA DE MATRÍCULA CURS 2019-2020
ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA
Dansa Tradicional Valenciana
MODALITAT 1: Iniciació a la Dansa
MODALITAT 2: Dansa Clàssica
MODALITAT 3: Dansa Contemporània
MODALITAT 4: Hip-Hop
MODALITAT 5: Iniciació Stretching
MODALITAT 6: Dansa Espanyola

ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRE

COGNOMS
(alumne)
NOM
(alumne)

D.N.I.

DATA
NAIXEMENT

EDAT

NOM DE LA MARE
o TUTOR/A

D.N.I.

NOM DE LA PARE
o TUTOR/A

D.N.I.

TELÈFON DE
CONTACTE

ALTRES
TELÈFONS

CORREU
ELECCTRÒNIC
ADREÇA
CODI
POSTAL

POBLACIÓ

N. COMPTE PER A DOMICILIACIONS BANCÀRIES (AMB IBAN)

NOM COMPLET DEL TITULAR DEL COMPTE

FITXA SANITÀRIA:

Nº SIP

Pateix alguna malaltia crònica, al·lèrgia o situació que l’IMC necessite saber?

GRUP
SANGUINI

CARREGAR
L’ARXIU
FOTOGRÀFIC
(en JPG)

DECLARACIÓ I AUTORITZACIONS DEL REPRESENTANT QUE SOL·LICITA LA PLAÇA
O REPRESENTANT LEGAL DEL MENOR:
SR/A.

D.N.I.

ADREÇA

CODI
POSTAL

POBLACIÓ

OBSERVACIONS:
Alguna situació que puga afectar l'assistència regular de l'alumnat a les classes?

EN NOM PROPI, COM A PARE/MARE/TUTOR-A DEL MENOR.
DECLARE:

Que totes les dades expressades en aquesta fitxa són certes, i que no hi ha cap incompatibilitat ni impediment per a la realització de les activitats
de l'escola, ni per el desenvolupament normal de la vida quotidiana de l' activitat. S'adjunta fotocòpia completa de la targeta SIP o la
documentació necessària de l'assegurança a la qual pertany.

AUTORITZE:

1) Perquè en cas de màxima urgència de caràcter mèdic, la direcció competent prenga les decisions oportunes, amb coneixement i prescripció
mèdica, si ha estat impossible la meua localització.
2) Al meu fill a participar en totes les activitats programades dins i fora del recinte així com aquelles activitats proposades dins i fora de l'horari fixe.
3) Perquè l'Institut Municipal de Cultura (IMC) i l'Ajuntament de Meliana use les imatges realitzades en les activitats de l'escola, en les quals
aparega, individualment o en grup, el meu/a fill/a. Imatges que es facen tant de les classes com de les activitats culturals organitzades per l'IMC
on hi participe l'escola. Les imatges es podran utilitzar en: La pàgina web i les xarxes socials de l'Institut Municipal de Cultura (IMC) i l'Ajuntament
de Meliana. En material de difusió imprès destinat a donar a conèixer o promocionar les activitats culturals que es realitzen des de l'IMC o des
de l'Ajuntament de Meliana (díptics, publicacions, revistes d'àmbit cultural, etc.). Filmacions destinades a la difusió cultural no comercial.
En compliment i dins dels límits fixats en la Llei Orgànica 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. I la Llei Orgànica 1 /1996 de 15 de gener, de Protecció Jurídica del menor.
4) A l'IMC a que utilitze les dades personals proporcionades següents: nom, adreça i telèfon, per a comunicacions internes de la mateixa escola
o per a enviament de material de difusió cultural de l'IMC. Així mateix s’autoritza a que les dades bàsiques (nom i cognom) dels alumnes puguen
ser publicades en taulers d’anuncis i publicitats (impreses i en xarxa) als espectacles de les pròpies escoles.
5) El tractament d’aquestes dades, així com futures dades que puga facilitar-nos per a la correcta prestació del servici. L’Institut Municipal de
Cultura de l’Ajuntament de Meliana es compromet a tractar aquestes dades amb la màxima reserva i confidencialitat.
6) A que l’IMC ingloga el meu numero de telèfon mobil en el grup o llista de distribució corresponent de Whatsapp destinat únicament per a
comunicacions de l’escola.

MELIANA, A

DE

DE

Signat:

En els apartats 3) i 4) de les autoritzacions en quant a imatge i dades personals, en tot moment es podrà exercitar el dret de consulta, accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, respecte de les imatges i dades autoritzades. l es farà mitjançant escrit dirigit a l'Ajuntament de Meliana
presentat en el seu Registre General d'entrada, o en qualsevol dels mitjans de presentació de sol-licituds fixats en la Llei 30/1992 de 26 de
novembre, al seu article 38.4.
Les dades personals que conté els impresos de l'escola podran ser inclosos en un fitxer per al tractament per l'IMC, fent ús de les funcions
pròpies que té atribuïdes en l'àmbit de les seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu per a l'exercici dels drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, segons disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal
(BOE núm. 298, de 1999).
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