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MATRICULA: MOVIMENT I RELAXACIÓ (DANSA ORIENTAL) CC STA EULÀLIA. 
DADES DE L’ALUMNE/A: Data de matricula:  

Nom                                                                                  Cognoms                                                         
   

Telèfon 1  
 

Telèfon 2 

Correu electrònic (important) 
 

OPCIONAL 
Carrer núm. pis C.P. Població 

Data de naixement 
 

Experiència prèvia Perquè vols fer el taller 

Observacions: Si hi ha alguna cosa d’anatomia o salut que creguis important explicar-nos i signatura.  
 
 
 
 
 
 
 
D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la persona interessada dóna el seu 
consentiment en la forma expressa al tractament de les dades de caràcter personal que ens ha facilitat, que seran incorporades en un fitxer divulgatiu 
cultural i educatiu, el titular i responsable del qual és Plàudite Teatre. Sempre que ho consideri oportú, podrà accedir-hi i rectificar i cancel·lar les seves 
dades, adreçant-se per escrit a Plàudite Teatre (carrer Mas 89, Baixos, 80904 L’Hospitalet). D’acord amb l’article 21 de la Llei de serveis de la societat de 
la informació i de comerç electrònic, la persona interessada accepta rebre informació de l’entitat a través del seu correu electrònic o altres mitjans telemàtics. - 
L’informem que les dades de l’alumne/a s’incorporaran, per ser tractades, en un fitxer automatitzat propietat de Plàudite Teatre amb finalitats estadístiques, de 
difusió cultural i per enviar informacions o promocions d’interès educatiu i artístic. 

  
 MODALITAT DE PAGAMENT 

Data d’inici:  Mensual  Preu:35€/mes  Trimestral  Preu: 89€ 

TOTAL A PAGAR Octubre  
 Novembre  
 Desembre  

 
MATRICULA: MOVIMENT I RELAXACIÓ (DANSA ORIENTAL) CC STA EULÀLIA. 
 

Aquest és un taller amb l’objectiu de moure i relaxar el cos utilitzant la tècnica de la dansa oriental, subtil, 

bella i alegre. Afavoreix l’equilibri psico-emocional i reforça la confiança personal. Allibera tensions, es 

treballa el ritme,la coordinació, l’equilibri, la memòria, la tranquil·litat i la bellesa. Hi pot participar qualsevol, 

no importa quina sigui la seva edat ni la seva condició física. Del 3 d’octubre al 16 de desembre. 

Dimarts de 20 a 21.15h. 11 sessions d’1h i 15 min. Preu: 35€ /mes amb descompte del 15% per 

pagament trimestral (89€/trimestre).  MODALITAT DE PAGAMENT: 

Data d’inici:  Mensual  Preu:35€/mes  Trimestral  Preu: 89€ 

TOTAL A PAGAR Octubre  
 Novembre  
 desembre  
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