Plàudite Teatre - Espai d’Arts Escèniques
MATRICULA: TALLER “EL DESPERTAR DELS SENTITS”
Lloc de realització: Local del Grup de Comerciants de Santa Eulàlia. Plaça Milagros Consarnau i
Sabater, nº 6 bxos (local)
DADES
Nadó: Nom

Cognoms

Data de naixement
Acompanyant (pare, mare o tutor): Nom

Cognoms

Telèfon 1

Telèfon 2

Correu electrònic (important)

OPCIONAL
Carrer

núm.

Data de naixement de l’acompanyant

pis

C.P.

Població

Perquè vols fer el taller?

Observacions: Si hi ha alguna cosa 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.

PAGAMENT Del 14 d’octubre al 2 de desembre. Dimarts de 10h a 11.30h Preu: 60€ Durada 8 sessions.
Data d’inici:
Data de pagament:
Total a pagar:

MATRICULA: TALLER “EL DESPERTAR DELS SENTITS”
Per infants de 0 a 3 anys i els seus acompanyants. Vine amb el teu nadó per a experimentar amb
els sentits i les sensacions a través d’una proposta artística en un ambient tranquil i relaxat.
Aquest taller pretén ser un espai de relació i experimentació conjuntament amb el teu nadó.
Desenvolupada per l’equip artístic-pedagògic de Plàudite Teatre. Del 14 d’octubre al 2 de
desembre Horari: dimarts de 10h a 11.30h Preu: 60€ Durada 8 sessions d’1h i 30 min.

Lloc de realització: Local del Grup de Comerciants de Santa Eulàlia. Plaça Milagros
Consarnau i Sabater, nº 6 bxos (local)
PAGAMENT
Data d’inici:

Centre Cultural Santa Eulàlia
Carrer Santa Eulàlia, 60
08902 – L’Hospitalet Tel. 93 298 85 88

Data de pagament:

Total a pagar:

Plàudite Teatre
L’Hospitalet de Llob. Tel. 618 53 17 08
comunicacio@plaudite.org
www.plaudite.org

