Plàudite Teatre - Espai d’Arts Escèniques
PL
TALLER DE TEATRE EN FAMILIA
al Centre Cultural Santa Eulàlia
À

Es Alumne del curs regular de teatre de Plàudite Teatre-EAE?
No □

Si □

NOM:

U
DADES DE L’ALUMNE/A SOL·LICITANT (adult)

DI

Nom
Cognoms
Carrer

núm.

pis

T

NIF - NIE

C.P.

Població

E

Telèfon 1

Correu electrònic (important) POSAR-HO EN LLETRA MAJÚSCULA

T

Telèfon 2

E

Any de naixement

A
DADES DE L’INFANT ACOMPANYANT (infant)
Nom

T

NIF - NIE

Cognoms
Carrer

R

núm. pis

C.P.

Població

E
Telèfon 1

Correu electrònic (important) POSAR-HO EN LLETRA MAJÚSCULA

Telèfon 2
Curs

Centre educatiu

Any de naixement

educació
obligatòria
NECESSITATS
EDUCATIVES ESPECIALS
2017/18

SI □ NO □

SIGNATURA

L’ Hospitalet, a

de

de 2018

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.

Plàudite Teatre – Espai d’Arts Escèniques
Tel. 618 531 708
comunicacio@plaudite.org

www.plaudite.org

Centre Cultural Santa Eulàlia
Carrer Santa Eulàlia, 60 (Pati Interior)
08902 – L’Hospitalet de Llob. Tel. 934 036 190

Plàudite Teatre - Espai d’Arts Escèniques
PL

AUTORITZACIÓ SOBRE LA PRESA I UTILITZACIÓ D’IMATGES DE L’ALUMNAT DE
L’ACTIVITAT DE TEATRE DE PLÀUDITE TEATRE-ESPAI D’ARTS ESCÈNIQUES

À

Plàudite Teatre us demana autorització per temps indefinit per enregistrar, reproduir i difondre la

U

seva imatge amb l’objectiu d’afegir-la als nostres arxius (fotogràfic, digitals, audiovisuals, etc.) amb

DI

la finalitat de conservar la memòria - història de les nostres activitats escèniques, donar informació
i publicitat d’aquestes en diversos llocs especialitzats (pàgina web, xarxes socials treballs

T

educatius, guies d’informació, etc.), formar part del seu fons documental, ser utilitzades amb

E

finalitats educatives i artístiques i donar un record a les famílies que ho demanen. Per a qualsevol
aclariment, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.

T
Nom

i

cognom.................................................................................................................,amb

E

DNI/NIE ...................................................., com a (pare/mare/tutor/tutora), en la seva condició de

A

representant legal de ................................................................................... i pròpia autoritzo.

T

Signatura:

R
E

L'Hospitalet, ........... de ......................................... de ...............
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.

Plàudite Teatre – Espai d’Arts Escèniques
Tel. 618 531 708
comunicacio@plaudite.org

www.plaudite.org

Centre Cultural Santa Eulàlia
Carrer Santa Eulàlia, 60 (Pati Interior)
08902 – L’Hospitalet de Llob. Tel. 934 036 190

Plàudite Teatre - Espai d’Arts Escèniques
MODALITATS DE PAGAMENT

PL
À

La primera sessió és gratuïta.

9 sessions d’1 hora i 30 minuts. Dissabtes de alterns de 11 a 12.30h. 13 i 27 de gener, 10 i 24 de
febrer, 10 i 17 de març, 7 i 21 d'abril, 5 de maig.

U

DI

El Preu és per adult mes un infant: 2 modalitats de pagament a escollir una:

T

1. Modalitat d'un sol pagament: 80€. El pagament es proporcional segon el dia de
començament de l’activitat. Heu de preguntar l’import a secretaria*

E

2. Modalitat de pagament per classes soltes: 12€ cada classe. Ha de ser en efectiu.

T

Descomptes pels alumnes del curs regular de teatre de Plàudite Teatre-Espai d’Arts Escèniques

E

*El pagament es pot en efectiu o mitjançant un ingrés bancari al número de compte:
La Caixa: ES30 2100 0436 1701 00679894 Imprescindible posar a l’ingrés bancari el nom de
l’alumne i la modalitat de pagament. Si l’alumne/a es dóna de baixa abans d’acabar el curs, una
vegada abonat el pagament, no es retornaran els diners.

A
T

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R

MODALITATS DE PAGAMENT

E

La primera sessió és gratuïta.
9 sessions d’1 hora i 30 minuts. Dissabtes de alterns de 11 a 12.30h. 13 i 27 de gener, 10 i 24 de
febrer, 10 i 17 de març, 7 i 21 d'abril, 5 de maig.
El Preu és per adult mes un infant: 2 modalitats de pagament a escollir una:
1. Modalitat d'un sol pagament: 80€. El pagament es proporcional segon el dia de
començament de l’activitat. Heu de preguntar l’import a secretaria*
2. Modalitat de pagament per classes soltes: 12€ cada classe. Ha de ser en efectiu.
Descomptes pels alumnes del curs regular de teatre de Plàudite Teatre-Espai d’Arts Escèniques
*El pagament es pot en efectiu o mitjançant un ingrés bancari al número de compte:
La Caixa: ES30 2100 0436 1701 00679894 Imprescindible posar a l’ingrés bancari el nom de
l’alumne i la modalitat de pagament. Si l’alumne/a es dóna de baixa abans d’acabar el curs, una
vegada abonat el pagament, no es retornaran els diners.

Plàudite Teatre – Espai d’Arts Escèniques
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comunicacio@plaudite.org
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Carrer Santa Eulàlia, 60 (Pati Interior)
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