
Nom contacte:
Telf. contacte:
E-mail contacte:

NOM ALUMNE/A:

INTENSIU DE DANSA I ANGLÈS - JULIOL 19

Dades Alumne/a
Data de naixement: 
Adreça:
Població:
Nº Targeta sanitària (+ fotocòpia):

Observacions del alumne/a

Inscripció i pagament:

Signatura: 
 
 
 
 Puigcerdà, _______de __________  de 20____ 

Jo,                                                               amb DNI                                               com a representant de l’alumne inscrit
en el present formulari, autoritzo a en/na a participar en les activitats de Saltastiu és Show i en les fotografies / vídeos
promocionals que es realitzin i publiquin a xarxes socials i web del mateix casal.
 
M’han explicat i estic d’acord amb els horaris i normativa de l'intensiu i conec el que cal portar cada dia per a la correcta
realització d’aquest. Cedeixo les meves dades per rebre informació referent al centre amb la llibertat de donar-me de
baixa. Aquesta autorització es fa extensiva a les decisions mèdiques que fossin necessàries adoptar en cas d’extrema
urgència i que no fos possible la localització d’un familiar.
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Pateix alguna malaltia? Quina?
Pateix alèrgies? Quines?
Discapacitat física o mental?
Fa activitats extraescolars?
Nivell de DANSA: 
Nivell d'ANGLÈS:

Apunto a l'alumne/a a les següents setmanes de casal:              1                    2                    3                  4 

OPCIÓ:          Pagament únic el dia ________          2 pagaments del 50% (+8€ de gestió) a 30 dies  _______ / ________

Forma de pagament:             Efectiu a l'escola LINGO o DANSART.             Transferència al nº de compte de
Saltastiu és SHOW (amb concepte NOM + COGNOMS alumne/a): ES39 2100 0054 0102 0054 1328 (+enviar
comprovant a saltastiuesshow@gmail.com).



Very
important!

INFORMACIÓ I NORMATIVA DE L'INTENSIU:

Signatura: 
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RGPD - Acció Requerida
 
Les teves dades ens importen i volem que estiguin segures. Saltastiu és SHOW farà servir el correu electrònic que ens has
proporcionat en aquest formulari per enviar-te únicament informació de valor en relació amb aquest projecte. Confirma
explícitament que ens dones permís per enviar-te informació marcant amb un          la següent casella:
 
                 OK - Rebre Email
 
Pots canviar d'opinió en qualsevol moment fent clic a l'enllaç "Esborra'm" que hi ha al peu de pàgina de qualsevol correu
electrònic que rebis de la nostra part, o bé posant-te en contacte amb nosaltres a través del mail: saltastiuesshow@gmail.com.
Tractarem la teva informació amb respecte. Per obtenir més informació sobre les nostres pràctiques de privadesa, visita el
nostre lloc web. Signant a continuació, acceptes que puguem processar la teva informació d'acord amb aquests termes.

És molt important ser respectuós amb els horaris per tal de poder començar tots junts les
activitats a l’hora prevista.
ARRIBADA: 9h a l'acadèmia LINGO LANGUAGE ACADEMY. (Pl Bombers s/n)
RECOLLIDA: 13:30h a l'escola de dansa DANSART CERDANYA. (Casino)

Roba i calçat còmode i una motxilla amb: 
Esmorzar.
Bambes de cordons o “velcro” amb mitjons nets (a part del calçat que duguin posat).
Bata o samarreta vella amb nom (que es pugui embrutar).

És obligatori que els nens i nenes portin la samarreta del casal per tal d’identificar-los si fem sortides i per la
gravació del SHOW dels Divendres, la samarreta té un cost de 8€.
En cap cas es retornarà l’import abonat.
La direcció es reserva el dret de modificar el programa per conveniències del clima o pel bon funcionament del casal.
IMPORTANT: Cal respectar els horaris d’entrada i de sortida per què les activitats puguin començar puntuals per a
tots els nens.
És obligatori venir amb el vestuari adequat i el material que enumerem en aquests fulls d’inscripció + informació.
La classificació dels nivells queda sota el criteri del professorat professional de Saltastiu és Show, segons edat i
nivells.
El centre no es fa responsable dels objectes personals perduts, robats o malmesos.
El dia de la Festa Major de Puigcerdà no hi haurà intensiu.

EX-ALUMNES O GERMANS:                              NOU ALUMNE/A:
Promo Maig     //      Tarifa Juny Promo Maig     //      Tarifa Juny

Preu per setmana
 
Pack Juliol 90h

55 €

210 €

60 €

230 €

58 €

222 €

63 €

242 €

PREU PER ALUMNE/A:

HORARIS:

QUÈ CAL PORTAR?

NORMATIVA DE L'INTENSIU D'ESTIU:


