C./ Major, 15
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secretaria@centrelectura.cat
www.centrelectura.cat

CURS 2022-2023

SOL·LICITUD DE MATRÍCULA

ESCOLES
Dansa

Teatre

Petits artistes

Broadway Show

DADES DE L’ALUMNE/A
Nom i cognoms
DNI/NIE/Passaport
Lloc de naixement

Data de naixement

Adreça
Municipi

Codi postal

Adreça electrònica
Telèfon principal

Telèfon secundari

Observacions mèdiques (malalties o altres aspectes de salut que cal tenir en compte)

SOL·LICITA ser admès com a alumne de les ESCOLES DEL CENTRE DE LECTURA DE REUS i, a tal
fi, es compromet a complir els Estatuts de la societat, el Reglament de Règim d’Activitats
Acadèmiques i a fer efectius els imports de la matriculació i de les successives quotes. L’import
de la matrícula només es retornarà en cas de canvi d’horaris per part de l’Escola.

DADES DEL SOCI/SÒCIA
Nom i cognoms
DNI/NIE/Passaport

Número de soci*

Per a realitzar la matrícula, cal ser soci del Centre de Lectura. Si vostè no és soci, pot omplir el formulari de
Sol·licitud d’alta de soci/sòcia i deixar aquest camp buit. Si vostè ja és soci de l’entitat, pot consultar les seves
dades contactant amb secretaria (977 773 112 o secretaria@centrelectura.cat).
*
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SOL·LICITUD DE MATRÍCULA

ORDRE DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Núm. compte IBAN

ES

Titular
Autoritzo (A) al Centre de Lectura a enviar instruccions a la meva entitat bancària per a
realitzar càrrecs al meu compte i (B) a l’entitat bancària per a efectuar els càrrecs al meu
compte seguint les instruccions del Centre de Lectura.

Sí

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
En compliment del previst al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell i la Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre, l’informem que les seves dades personals facilitades seran tractades sota la
responsabilitat del CENTRE DE LECTURA DE REUS, amb CIF G43014604, situat al carrer Major, 15 43201 Reus
(Tarragona), telèfon 977.773.112 i e-mail de contacte secretaria@centrelectura.cat, amb la finalitat de gestionar
de forma adient la seva sol·licitud de matrícula com a alumne de les nostres Escoles i els tràmits administratius
que d’aquesta es derivin, així com per a poder-li enviar, per a qualsevol mitjà, informació sobre notícies, serveis
i/o activitats futures organitzades per la nostra Entitat, que pugui ser del seu interès, sempre i quan així ho
autoritzi a la casella habilitada a la part inferior, consentiment que podrà revocar en qualsevol moment. Les seves
dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la present relació i el temps necessari per
a donar compliment a les obligacions legals i contractuals segons la normativa vigent. La base legal pel
tractament de les seves dades es fonamentarà en el consentiment facilitat per Vostè amb la signatura d’aquesta
sol·licitud i en l’execució de la relació contractual subscrita entre ambdues parts, podent ser cedides a les entitats
asseguradores externes que corresponguin en cada cas per a la correcta gestió d’aquest procés de matriculació.
Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, de forma escrita al domicili
social abans esmentat, adjuntant còpia de document oficial que l’identifiqui. Pot obtenir més informació sobre els
seus drets a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com presentar una reclamació a
aquest organisme de considerar-ho oportú.

TRACTAMENT DE LES DADES
Autoritzo l’enviament d’informació del CENTRE DE LECTURA DE REUS a
l’adreça electrònica facilitada anteriorment.

Sí

No

Sí

No

ASSEGURANÇA D’ACCIDENT DE LES ESCOLES
Vull contractar l’assegurança d’accidents a través del Centre de Lectura i
autoritzo la cessió de les meves dades a les entitats asseguradores
externes*

Sempre que ho hàgiu autoritzat, es durà a terme el cobrament pel banc de l’assegurança d’accident (9€), dins el
rebut mensual de les classes del mes de gener.
*
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SOL·LICITUD DE MATRÍCULA

CONSENTIMENT PER A LA CAPTACIÓ I TRACTAMENT DE LA SEVA IMATGE
SI L’ALUMNE/A ÉS MENOR D’EDAT

SI L’ALUMNE/A ÉS MAJOR D’EDAT

Nom i cognoms del pare/mare/tutor:

Nom i cognoms de l’alumne/a:

DNI/NIE/Passaport del pare/mare/tutor:

DNI/NIE/Passaport:

Nom i cognoms de l’alumne/a:

SÍ AUTORITZO

NO AUTORITZO

En virtut del que disposa el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la
Protecció de Dades de les persones físiques, de 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5
de desembre, posem al seu coneixement que les dades personals facilitades (inclòs la seva
imatge i/o la del seu fill/a, segons correspongui) seran tractades pel CENTRE DE LECTURA DE
REUS amb CIF G43014604, domicili al carrer Major, 15 43201 Reus (Tarragona) i telèfon de
contacte 977.773.112, amb la finalitat de poder fer ús de la mateixa per la seva possible inclusió
en vídeos – DVD’s, fotografies divulgatives que estiguin sota la supervisió d’aquesta Entitat, a les
xarxes socials de la nostra Entitat, a la pàgina web www.centrelectura.cat i/o en qualsevol altre
acció divulgativa i/o promocional que puguem iniciar des del CENTRE DE LECTURA DE REUS. El
temps de conservació de les seves dades (imatge) es mantindrà mentre Vostè no revoqui el
consentiment exprés concedit amb la signatura d’aquest document, que serà la base legal en la
que es fonamentarà el tractament de les seves dades i que podrà revocar en qualsevol moment.
Les seves dades no seran comunicades a tercers. Per últim, l’informem que pot exercir els drets
d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, oposició i a retirar el consentiment atorgat,
de forma escrita al domicili social abans esmentat o dirigint-se via e-mail a
secretaria@centrelectura.cat, adjuntant còpia de document oficial que l’identifiqui. Pot obtenir
més informació sobre els seus drets a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de
Dades, així com presentar una reclamació a aquest organisme de considerar-ho oportú.

Reus,

,d

, de 20

Signatura (alumne/a, pare, mare o tutor/a)
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NORMATIVA DE LES ESCOLES

1. Les escoles del Centre de Lectura de Reus són un lloc de treball en què els alumnes respecten
la normativa i l’horari per crear un ambient amable de convivència a fi de poder obtenir un
màxim rendiment de les classes.
2. Els dies festius o vacances d’acord amb el calendari escolar (Nadal, Setmana Santa, etc.) no
són recuperables perquè ja han estat tinguts en compte a l’hora d’establir el càlcul de les
nostres tarifes.
3. Les classes de les escoles de dansa, música i petits artistes s’inicien el 5 de setembre* fins
al 22 de juny, seguint el curs escolar.
4. Les classes de l’escola de teatre i el projecte Broadway Show s’inicien al mes d’octubre fins
al 22 de juny.
5. Independentment del mes i dia que iniciï l’alumne les classes del curs, les mensualitats seran
senceres i iguals cada mes.
6. Per raons pedagògiques, l’alumnat pot ser transferit a un altre grup.
7. Tots els pagaments s’efectuaran per endavant, mensualment, durant la primera setmana del
mes a través del banc. Si el banc retorna el rebut les despeses de devolució seran a càrrec
de l’alumnat i es cobraran en el moment que es pagui el rebut retornat amb targeta bancària
o ingrés bancari al compte del Centre, afegint-hi la quota de devolució (actualment 2.50€ ) al
pagament del rebut en qüestió.
Els canvis (grup, modalitat, etc.) s’han d’avisar a la direcció de les escoles corresponents, 15
dies abans que finalitzi el mes facturat.
Això comporta que els alumnes durant el mes facturat no podran assistir a noves classes, ni
ampliar horari ni fer canvis de grups o disciplines; caldrà esperar el pròxim mes.
8. Si un alumne/a ha d’estar de baixa temporalment de l’escola, cal que ho comuniqui tan aviat
com sigui possible a la direcció per tal de dur a terme els tràmits corresponents.

Les escoles es reserven el dret d’admissió per a aquell alumnat que incompleixi les condicions aquí
esmentades.

En el cas dels alumnes inscrits a dansa i petits artistes amb edats entre 2 i 4 anys, es destinarà el mes de setembre
a període d’adaptació (acordat amb els professors de les escoles) i el curs començarà a l’octubre.
*
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SI L’ALUMNE/A ÉS MENOR D’EDAT

SI L’ALUMNE/A ÉS MAJOR D’EDAT

Nom i cognoms del pare/mare/tutor:

Nom i cognoms de l’alumne/a:

DNI/NIE/Passaport del pare/mare/tutor:

DNI/NIE/Passaport:

Nom i cognoms de l’alumne/a:

SÍ ACCEPTO

NO ACCEPTO

les condicions aquí exposades, i per deixar-ne constància signo:

Reus,

,d

, de 20

Signatura (alumne/a, pare, mare o tutor/a)

NORMATIVA DE LES ESCOLES - Pàgina 5 de 5

