FULL D’INSCRIPCIÓ
ANGLÈS EXTRAESCOLAR

CURS 2017/18

IES PAU VILA

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: 30 DE JUNY
Només podem garantir els grups que es formin amb les inscripcions presentades fins la data límit.
Dades de l’alumne
Nom i Cognoms

Data naixement

Adreça
CP i Localitat
A omplir per FIAC

Nivell FIAC

Curs Escolar 2017/18

Dades de contacte
Nom i Cognoms

Telèfon mòbil

Email

Mare
Pare
Alumne
Altres

Horari de les classes: Dimarts i dijous – TEENS de 16:30h a 17:30h – Pre-FCE i FCE de 16:00h a 17:30h
Domiciliació:  Mateix compte que curs anterior
 Nou compte:
Informació legal

Titular: ____________________________________________________________ NIF: _______________________

IBAN: _________ Entitat: _________ Sucursal: _________ DC: _____

Nª Compte:___________________________________

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, informem que:
•
Les dades personals que ens facilita en el moment de la matriculació a FIAC, S.A. s’incorporaran al fitxer de clients, degudament registrat a
l’Agència de Dades, propietat i responsabilitat de FIAC, S.A., amb domicili social a Terrassa, C. Major, 19 1r, amb CIF A-08289548.
•
La recollida i tractament automatitzat de les seves dades personals té com a finalitat la prestació de tots aquells serveis d’ensenyament de llengües
i complementaris, així com l’enviament d’informació comercial o publicitària referent a l’activitat de FIAC.
•
Les dades personals que ens facilita només podran ser comunicades a un tercer, si és necessari pel compliment dels serveis sol·licitats a FIAC, S.A.
•
En qualsevol moment vostè té la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació o cancel·lació i oposició previstos a la Llei Orgànica de
Protecció personals, enviant la petició corresponent al domicili social de FIAC, S.A. o bé per correu electrònic a l’adreça serveiescola@fiac.cat
•
Autorització d’ús d’imatges de l’alumne/a, publicació de dades de caràcter personal i material elaborat per l’alumnat. L’alumne, pare, mare o tutor
signant de la matrícula autoritza que l’alumne pugui aparèixer en fotografies clarament identificables, amb noms i cognoms en mitjans de
comunicació impresos, audiovisuals i online, amb l’objectiu d’informar/publicar els serveis i activitats de l’escola (article 18.1 de la Constitució
Espanyola i regulat per la Llei Orgànica 1/1982 del 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge).
•
Malalties cròniques. El signant de la matrícula es compromet a informar degudament a FIAC, en el cas que l’alumne pateixi alguna malaltia crònica
que es pugui manifestar durant l’assistència a les classes de FIAC i a no demanar responsabilitats per les possibles conseqüències d’una malaltia
crònica no informada correctament.

Condicions generals curs 2017/18
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un cop inscrits, si per qualsevol motiu l’alumne no pot realitzar el curs, la primera quota del curs serà retornada íntegrament, sempre i quan es
notifiqui 15 dies abans de l’inici del curs.
FIAC es reserva el dret d’anul·lar els cursos que no tinguin un mínim de 8 alumnes. Si al llarg del curs, el nombre d’alumnes d’un grup es redueix a
menys de 8, FIAC podrà proposar un augment de la quota o l’anul·lació del grup.
FIAC es reserva el dret d’anul·lar la matrícula d’un alumne si aquest cometés greus faltes d’indisciplina.
La signatura d’aquest imprès de matrícula implica l’abonament de l’import de la primera quota del curs i la reserva de la plaça en el curs
mencionat.
Per donar-se de baixa de l’activitat, la família ha d’informar per escrit directament a FIAC Servei Escola.
En cas de baixa, l’alumne està obligat a pagar la totalitat de l’import del mes en el qual comunica la baixa.
Donar-se de baixa implica la pèrdua dels drets d’examen.
El càrrec dels rebuts s’efectuarà el dia 1 de cada mes. El pagament dels rebuts ha de ser per domiciliació bancària. Els rebuts tornats que s’hagin
de tornar a girar tindran un increment de 5 euros. L’impagament d’un rebut suposarà la baixa immediata de l’alumne en l’activitat.
Els llibres dels alumnes es cobren en un rebut a part, el mes que s’inicia l’activitat.

La signatura del present document equival al seu més lliure, exprés, precís i informat consentiment en tots aquells extrems assenyalats anteriorment.

DNI i signatura del pare, mare o tutor:

