Expedient núm.

Fotografia

SOL·LICITUD DE MATRÍCULA. Curs 20

-

A) DADES PERSONALS
LLINATGES

NOM

DNI/NIF

SEXE

LLOC D'EMPADRONAMENT

DATA DE NAIXEMENT

□ Porreres

__________/__________/__________

□ Altre:................................

DIRECCIÓ (Carrer, plaça, número, pis, porta)

LOCALITAT

CODI POSTAL

PROVÍNCIA

TELÈFON:
MÒBIL:
TEL. URGÈNCIES:
E-mail per enviar notificacions

B) DADES ACADÈMIQUES (Assignatures en que us voleu matricular)
PROPOSTA REGULADA

ENSENYAMENT LLIURE (marcar amb una X)

Especialitat(*): _______________________

Instrument: ______________________

Curs: ______________________________

Música i Moviment ____ anys
Bateria
Combos

(*) Les especialitats oferides són: música tradicional, trompeta, trombó, bombardí, tuba, trompa, clarinet, saxòfon
oboè, flauta, percussió, cant, violí, piano, guitarra i baix elèctric.

C) DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
1. Sol·licitud de matrícula degudament emplenada
2. Ordre de domiciliació bancària signada
3. Una fotografia amb el nom darrera
4. Autorització ús d'imatge

Porreres, _____ de ______________________ de 20___

Firma de l'alumne/a, pare, mare o tutor/a

AUTORITZACIÓ PERA L'ÚS DE LES IMATGES DE L'ALUMNAT
Al llarg del curs escolar, l'Escola de Música realitza diferents activitats on s'elabora
material fotogràfic o audiovisual dels alumnes.
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i
regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i
familiar i a la pròpia imatge, la direcció d'aquest centre demana el consentiment als pares
o tutors legals per a poder publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills o les
seves filles i on siguin clarament identificables.
Nom i llinatges de l'alumne/a_______________________________________________________________
Nom i llinatges del pare, mare o tutor legal de l'alumne/a_________________________________________
DNI o passaport del pare, mare o tutor legal de l'alumne/a________________________________________

 Autoritz

 No autoritz

Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies o material audiovisual
corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades
per l'Escola de Música i publicades a la web de la cooperativa Art i Sons, S.Coop. que
gestiona l'Escola de Música de Porreres, a la web de l'Ajuntament de Porreres, al
Facebook de l'Escola de Música, a filmacions destinades a difusió pública no comercial o
a les revistes o publicacions d'àmbit educatiu.
________________, _____ d________________ de 20__
Signatura del pare, mare o tutor legal de l'alumne/a

RECEPCIÓ D'INFORMACIÓ PER PART DE LES FAMÍLIES
Nom i llinatges de l'alumne/a_______________________________________________________________
Nom i llinatges del pare, mare o tutor legal de l'alumne/a_________________________________________
DNI o passaport del pare, mare o tutor legal de l'alumne/a________________________________________

Vull rebre informació de l'Escola de Música de Porreres, mitjançant el meu compte de
correu electrònic: _________________________________________________________

 No vull rebre informació de l'Escola de Música de Porreres, mitjançant correu electrònic
________________, _____ d________________ de 20__
Signatura del pare, mare o tutor legal de l'alumne/a

