ESCOLA D’IDIOMES
PORRERES

Language Consultants

FULL DE MATRÍCULA CURS 2020/2021 (de l’1 octubre al 27 de juny)
IDIOMA:
DIES:

GRUP:
HORA:

DADES DE L'ALUMNE
NOM:
N.I.F.:
ADREÇA:
C.P.:
TELÈFON FIX:
PROVÍNCIA:
E-MAIL:

COGNOMS:
DATA NAIXEMENT:

LOCALITAT:
MÒBIL:
EMPADRONAT: SI

NO

EN CAS DE SER MENOR D'EDAT L'ALUMNE
NOM DE LA MARE/TUTORA:

MÒBIL:

NOM DEL PARE/TUTOR:

MÒBIL:

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (Dades del titular del compte)
IBAN

ENTITAT

SUCURSAL

NOM I COGNOMS:

DC

NÚMERO DE COMPTE

NIF:

QUOTA (Marqui amb una X la forma de pagament)
QUOTA MENSUAL 34€
QUOTA ANUAL 289€

(9 quotes)
(1 única quota amb un 5% de descompte!)

- El lliurament del full de matrícula suposa l'acceptació de la domiciliació de la matrícula inicial de 27€.
- El curs seguirà el calendari escolar local i es realitzarà de l’1 d’octubre al 27 de juny.
- El lliurament del full de matrícula suposa l'acceptació de la domiciliació de la 1a quota.
- La domiciliació de les quotes s'efectuarà entre els dies 1 i 10 del mes corrent.
- A la quota mensual/anual ja estan tinguts en compte i prorratejats els dies no lectius.
- En el cas que es vulgui tramitar la baixa, s'haurà de comunicar al Departament de Reserves de Punt de Partida abans del dia 25
de cada mes, per a procedir amb la tramitació de la baixa i anul·lació de la domiciliació del mes següent (en el cas del pagament mensual).
- En el cas que el rebut sigui retornat per cas no imputable a Punt de Partida, es carregarà 5 € per cada rebut retornat.

La Sra. / El Sr. .: _________________________________________________________________ com a
mare / pare / tutor o alumne accepto la inscripció a l'Escola d'Idiomes i les condicions anteriorment
exposades i autoritzo a utilitzar fotografies i vídeos en què aparegui, mitjançant la inclusió de la seva
imatge en els termes previstos en la llei, així com el cobrament de les quotes a través de domiciliació
bancària. (Previst entre l'1 i el 10 del mes corrent)
_________________________ a ______ de _______________ de 20______ Signatura:

De conformitat amb el que disposa el RGPD (UE) 2016/679, de Protecció de Dades de caràcter personal, LANGUAGE CONSULTANTS S.L. les tractarà
amb la única finalitat de mantenir les nostres relacions contractuals, comercials i professionals que ens uneixen a Vostè., així com per a l'enviament
de comunicacions postals, telemàtiques, o per altres mitjans, amb ocasió d'esdeveniments puntuals, o en certs períodes de l'any, que puguin ser
d'interès per a l'afectat. D'altra banda, li comuniquem que podrà vostè exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a
PUNT DE PARTIDA. al C / Cartagena 242, 08013 Barcelona; o bé enviant un missatge a l'adreça de correu electrònic reserves@puntdepartida.cat. En
qualsevol cas, el titular de les dades resulta informat i consent a la conservació d'aquestes dades sota les degudes condicions de seguretat i secret
professional, pel període que resulti necessari per a la finalitat per la qual són recaptats.

BCN 931190545 / BAL 971094884
TGN 877013935 / GIR 872214912 / LLE 973049321
reserves@puntdepartida.cat www.puntdepartida.cat

