
MATRÍCULA ADULTS CURS 2021-2022

DADES DE L’ALUMNE

Nom i cognoms:

Data de naixement:                                                 

Adreça:

Telèfon:

e-mail:

DADES BANCÀRIES

       PAGARÀ A L’ESCOLA

       DOMICILIAT, COMPTE IBAN:  (no cal posar-lo si és el mateix que l’any anterior)                                            

       _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _

ASSIGNATURES

CLÀSSIC

  dimarts de 20:45 a 21:45

  dijous de 20:45 a 21:45

ZUMBA    

  dimecres de 20:30 a 21:30

     

CONTEMPORANI    

  dimecres de 20:45 a 21:45

     

MATRÍCULA  

        FINS A SETEMBRE      GRATUÏTA

        A PARTIR D’OCTUBRE EN EFECTIU      20€     

MENSUALITAT

1 hora setmanal: 25€

2 hores setmanals: 40€

3 hores setmanals: 50€

4 hores setmanals: 60€



DADES BANCÀRIES

       PAGARÀ A L’ESCOLA

       DOMICILIAT, COMPTE IBAN:  (no cal posar-lo si és el mateix que l’any anterior)                                            

       _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _ Accepto la normativa de l’escola i signo perquè així consti:

Nom:
DNI:

NORMATIVA DE L’ESCOLA DE DANSA MADÓ
- L’ús de l’uniforme – en les assignatures que el requereixin- serà obligatori. El fet de no portar-lo repetidament 
es podrà considerar motiu per no poder participar de l’activitat. Preguem que marqueu tota la roba amb el nom 
per poder localitzar-la en cas de pèrdua. Cada 2 mesos es farà neteja del cubell dels objectes perduts, o sigui que 
si us falta alguna cosa esteu atents a buscar-la quan abans millor. Els objectes com la roba interior perduda es 
llençaran a les escombraries.

- Es necessita ser puntual a les classes, el que signi�ca estar com a mínim 5 minuts abans de l’hora de 
començar. De la mateixa manera, ela alumnes necessiten un temps per canviar-se de roba a l’acabar la classe, 
sortiran uns 5 minuts més tard de l’hora d’acabar. SI US PLAU, NO PITEU AMB ELS CLÀXONS DELS COTXES, 
MOLESTEM ELS VEÏNS.

- Es prega avisar en cas de falta d’assistència. Si es produeixen vàries faltes sense justi�cació l’escola trucarà a 
les famílies.

- Per donar-se de baixa, cal fer-ho abans del dia 20 del mes en curs, en cas contrari s’haurà d’abonar la mensua-
litat del mes posterior obligatòriament.

- En cas de lesió prolongada o altres circumstàncies que impedeixin a l’alumne assistir a classe durant un mes o 
períodes més llargs de temps, l’escola restarà el 50% de la mensualitat amb reserva de plaça.

- Recomanem a tots els alumnes que entrin les bosses a la classe per tal d’evitar malentesos, confusions i 
possibles pèrdues d’objectes personals. L’escola no es farà responsable dels objectes que els alumnes deixin als 
vestuaris.

- No es poden portar rellotges, polseres ni collarets a les classes. Poden ser perillosos a l’hora de treballar en 
parella.

- El cabell ha d’estar recollit per fer classe. En el cas dels alumnes de clàssic duran un monyo, i els altres poden 
portar una cua o qualsevol altre pentinat que faci que no caigui cap cabell a la cara.

- L’escola farà dues avaluacions de cada alumne, una al febrer i l’altre a �nal de curs, i se us passarà una còpia 
perquè podeu veure la seva evolució.

- Es pot sol·licitar una cita personal amb els mestres i amb la direcció de l’escola en cas de considerar-ho 
necessari. Us preguem que per fer-ho passeu per secretaria, i no intenteu parlar amb nosaltres entre classes ja 
que tenim el temps molt just.

- Els pares/mares/tutors ens autoritzeu a fer fotogra�es i gravacions dels alumnes a l’escola amb �nalitat 
educativa i de promoció. Aquestes imatges només es faran servir en l´àmbit escolar i a la pàgina web/xarxes 
socials de l’escola.

- Els pares/mares/tutors ens autoritzeu a corregir la postura dels vostres �lls a través del contacte físic, fent 
servir les mans per ajudar-los a entendre la col·locació.

- En aplicació de la “Llei orgànica 372018, de 5 de desembre de 2018, de protecció de dades personals i garantia 
de drets digitals” ens autoritzeu i feu el consentiment especí�c per al tractament de les vostres dades personals 
per a ús intern i per a fer-vos arribar informació referent a la nostra escola i a les activitats que s’hi desenvolu-
pen. 

- NORMATIVA SEPA: El deutor (sotasignant) autoritza al creditor (ESCOLA DE DANSA MADÓ - NORMA BUSTA-
MANTE) a enviar instruccions a l’entitat del deutor per carregar el seu compte i a l’entitat per efectuar els 
càrrecs al seu compte seguint les instruccions del creditor.


