INSCRIPCIONS TALLERS 2018
COM HAS CONEGUT EÒLIA/FUNDACIÓ MIRANDA?
Internet, passant, alumne d’Eòlia, professor d’Eòlia, amic/conegut, soci de la fundació…

DADES PERSONALS
Nom+ 2 cognoms de l’alumne:
Adreça:
Població:
DNI:
Lloc de naixement:
Correu electrònic:

CP:
Data naixement:
Mòbil:

Tutor legal*:
DNI:

Parentiu:

* Només per a menors d’edat o majors incapacitats

TALLER

Indiqueu el taller al qual us inscriviu

Pagament del taller:
* A través d’un ingrés bancari:

ES89 2100 2878 6102 0068 7773 (La Caixa)

Cal que indiqueu el NOM i COGNOM de l’alumne/a en el moment de fer l’ingrés, i que ens envieu una
confirmació per mail avisant que ja heu fet la transferència a eolia@eolia.cat
* En efectiu o Visa, a la recepció d’Eòlia

Normativa pels participants:
ASSEGURANÇA
En cas de patir alguna malaltia cardiovascular, respiratòria, nerviosa, osteo-articular o altres problemàtiques específiques que puguin
comportar un risc per la salut de l’alumne/a, cal fer-ho saber en el moment de la inscripció. El participant gaudeix d’una assegurança
mèdica vigent mentre estigui inscrit a qualsevol dels nostres tallers, el preu de la qual està inclòs en el preu.

AUTORITZACIONS D’ÚS D’IMATGE I VEU
El participant, mitjançant la signatura d’aquesta formalització, autoritza a l’escola/fundació a poder utilitzar la seva imatge i la seva veu
en fotografies, vídeos i altres suports sonors i/o gràfics amb el fi d’il·lustrar la web del centre, filmacions destinades a la difusió i
fotografies en prospectes publicitaris o bé en revistes de divulgació educativa.

ABONAMENTS
En cas de cancel·lació del taller per causes relacionades amb l'escola/fundació o per causes meteorològiques es realitzarà
l'abonament del taller. En cas que el motiu de la no assistència sigui responsabilitat del participant no s'efectuarà cap abonament.

Envia aquest document degudament omplert i
signat a eolia@eolia.cat

Signatura:

Data:
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