Associació Artesants Centre Artístic

SOL.LICITUD D’INCORPORACIÓ COM A NOU ASSOCIAT
Sr. President,
El/la sotasignant, en nom propi i en representació del seu fill/a o tutelat/da, MANIFESTA la seva voluntat d’ingressar
a l’Associació Artesants Centre Artístic
DADES DEL TITULAR (es prendran com a dades de contacte si no se’n diu el contrari)
NOM i COGNOMS
NIF
ADREÇA
LOCALITAT i CODI POSTAL
TELÈFON
E-MAIL DE CONTACTE
DATA DE NAIXEMENT

Així mateix, i mitjançant aquest escrit, DECLARA que :
* Reuneix totes les condicions exigides en els Estatuts pels quals es regeix l’Associació
* Tots els documents i dades facilitades són certes.
Per això, sol.licita la seva admissió com a membre i es compromet a complir les obligacions que li imposin els
Estatuts, text que declara conèixer, i els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern.

Barcelona, a ………….. de ………………………………… de ………………….
Signat :

PROTECCIÓ DE DADES. D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, l’informem que les seves dades i les del seu
tutelat seran incorporades en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat d’Artesants, amb la finalitat de poder atendre els
compromisos derivats de la relació que mantenim amb vosaltres. Pot exercir els seus drets d’accés, cancel.lació, rectificació
i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça c/ Robrenyo nº 50, local – 08014 Barcelona.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades i les del seu tutelat no han estat modificades i que es
compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre
les dues parts. Mitjançant la seva signatura deixa constància de l’acceptació de tot allò exposat anteriorment en aquest
Document i que és coneixedor/a dels seus drets i obligacions segons la normativa de Protecció de Dades de Caràcter
Personal.
ASSOCIACIÓ ARTESANTS CENTRE ARTÍSTIC
c/ Robrenyo nº 50, local – 08014 Barcelona – CIF : G66813627
Telèfon : 931 679 945 – info@artesants.com – www.artesants.com

FULL D´INSCRIPCIÓ INFANTIL
ACTIVITAT A LA QUAL US APUNTEU

DADES DEL NEN / NENA
NOM
COGNOMS
DATA DE NAIXEMENT
DNI (en cas que en disposi)
ADREÇA
NOM i TELÈFON MÒBIL MARE/TUTORA
NOM i TELÈFON MÒBIL PARE/TUTOR
E-MAIL CONTACTE
NOM DE L’ESCOLA ON CURSA ELS ESTUDIS
CURS QUE REALITZA EN L’ACTUALITAT
TINC UN ALTRE GERMÀ QUE ES MATRICULA A ARTESANTS

FITXA MÈDICA
1. TÉ ALGUNA MALALTIA CRÒNICA? POT REPERCUTIR EN LES ACTIVITATS?

2. ÉS AL·LÈRGIC A ALGUN MEDICAMENT O ALIMENT?

3. ALTRES QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE

ASSOCIACIÓ ARTESANTS CENTRE ARTÍSTIC
c/ Robrenyo nº 50, local – 08014 Barcelona – CIF : G66813627
Telèfon : 931 679 945 – info@artesants.com – www.artesants.com

AUTORITZACIONS DE LES ACTIVITATS CURS 2016-17
En/na___________________________________________________ com a pare/mare/tutor de l'alumne
________________________________________, l'autoritza a participar a les activitats que s'organitzen
al Centre Artesants. Que coneix tota la normativa de funcionament estant d'acord amb ella i autoritzant a
què hi participi. També certifica que totes les dades proporcionades al centre són correctes i fa extensiva
aquesta autorització al trasllat del nen/a, en cas d'emergència, a un centre mèdic, i a les decisions
mèdiques que siguin necessàries adoptar, sota direcció facultativa. També autoritza a la cessió de les
dades personals de l'alumne/a, d'acord amb la llei orgànica 15/1999 del 13 de desembre de protecció de
dades personals.
Signatura pare i DNI

Signatura mare i DNI

Autoritza a què el seu fill/a pugui sortir en fotografies i/o vídeos corresponents a l'activitat en
què participa al centre cultural Artesants.

Signatura pare i DNI

Signatura mare i DNI

Autoritza a què el seu fill surti sol del Centre Artesants quan acabi l’horari en què està matriculat. (No
signar si no voleu que surti sol del centre).
Signatura pare i DNI

Signatura mare i DNI

PROTECCIÓ DE DADES. D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, l’informem que les seves dades i les del seu
tutelat seran incorporades en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat d’Artesants, amb la finalitat de poder atendre els
compromisos derivats de la relació que mantenim amb vosaltres. Pot exercir els seus drets d’accés, cancel.lació, rectificació
i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça c/ Robrenyo nº 50, local – 08014 Barcelona.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades i les del seu tutelat no han estat modificades i que es
compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre
les dues parts. Mitjançant la seva signatura deixa constància de l’acceptació de tot allò exposat anteriorment en aquest
Document i que és coneixedor/a dels seus drets i obligacions segons la normativa de Protecció de Dades de Caràcter
Personal.

ASSOCIACIÓ ARTESANTS CENTRE ARTÍSTIC
c/ Robrenyo nº 50, local – 08014 Barcelona – CIF : G66813627
Telèfon : 931 679 945 – info@artesants.com – www.artesants.com

TERMES I CONDICIONS D’ÚS I CONTRACTACIÓ I POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. TITULARITAT
1.1. El titular és l’ASSOCIACIÓ ARTESANTS CENTRE ARTÍSTIC (d’ara endavant, ARTESANTS), amb domicili social al c/ Robrenyo
nº 50, local, 08014 Barcelona.
1.2. El NIF d’Artesants és el G66813627 i està inscrita en el registre d’Associacions corresponent.
1.3. Atenció al client: 93 167 99 45 o info@artesants.com
2. REGLAMENT INTERN D’ARTESANTS
2.1. L’alumne es compromet a respectar les normes establertes en el reglament intern del centre, que li serà entregat o enviat
al seu pare/mare o tutor/aper correu electrònic a l’hora de formalitzar el seu ingrés a l’Associació. El pare/mare o tutor/a es
compromet a vetllar per aquest compliment.
3. PROTECCIÓ DE DADES
3.1. D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, us informem que aquestes dades seran incorporades a un fitxer
automatitzat sota la responsabilitat d’Artesants, amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que
mantenim amb els associats. Podeu exercir els vostres drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la
nostra adreça, c/ Robrenyo nº 50, local, 08014 Barcelona, o bé per correu electrònic a l’adreça info@artesants.com. Mentre no
ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades i us comprometeu a notificar-nos-en
qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les dues parts.
3.2. Mitjançant la seva signatura, el pare/mare o tutor/a de l’alumne deixa constància de l’acceptació de tot el que s’ha exposat
anteriorment en aquest document i que coneix els seus drets i obligacions segons la normativa de protecció de dades de
caràcter personal.
4. CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ
El pare/mare o tutor/a de l’alumne que vulgui participar a alguna de les activitats ofertes per Artesants ha d’acceptar les
següents condicions :
4.1. S’ha d’emplenar el formulari d’alta, amb tots els camps previstos per a aquest efecte, i acceptar la política de privacitat i les
condicions d’ús i contractació previstes per a aquest efecte. Tot el que fa referència al pagament de les quotes i a donar-se de
baixa està especificat a la Normativa del Centre, que s’adjunta amb la inscripció tal i com s’indica en el punt 2.
4.2. Tota la informació que es faciliti ha de ser veraç. Per a aquest efecte, el pare/mare o tutor/a de l’alumne garanteix
l’autenticitat de totes les dades que comuniqui en emplenar el formulari necessari per a la contractació del servei. De la
mateixa manera, és responsabilitat del pare/mare o tutor/a de l’alumne mantenir tota la informació facilitada a Artesants
permanentment actualitzada, de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l’alumne. En tot cas, el
pare/mare o tutor/a de l’alumne és l’únic responsable de les seves manifestacions falses o inexactes i dels perjudicis que causi
a Artesants o a tercers per la informació que faciliti.
4.3. Artesants té plena llibertat per acceptar o rebutjar sol·licituds d’ingrés a l’Associació.
4.4. La condició d’alumne queda condicionada a l’acceptació i el compliment d’aquests termes i condicions, essent vinculants
per a ambdues parts.
4.5. El pare/mare o tutor/a de l’alumne, en formalitzar la inscripció, declara que el seu fill/a es troba en bones condicions
físiques i que és capaç de practicar exercicis sense que això sigui perjudicial per a la seva salut, seguretat, confort o condició
física.
4.6. Legislació aplicable i submissió a furs : En allò que preveu el present contracte, així com en la interpretació i resolució de
conflictes que puguin sorgir entre les parts, serà d’aplicació la legislació espanyola. Les parts, amb renúncia expressa a
qualsevol fur que per dret els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.
5. CONFORMITAT
El pare/mare o tutor/a de l’alumne DECLARA LA SEVA CONFORMITAT TOTAL amb les normes d’Artesants.

SIGNATURA I DATA:

ASSOCIACIÓ ARTESANTS CENTRE ARTÍSTIC
c/ Robrenyo nº 50, local – 08014 Barcelona – CIF : G66813627
Telèfon : 931 679 945 – info@artesants.com – www.artesants.com

ORDRE SEPA DE DOMICILIACIÓ DE DÈBIT DIRECTE
Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
Ref. ordre de domiciliació/Ref. orden de domiciliación
Creditor / Acreedor
Direcció / Dirección
Codi Postal / Código Postal
Població / Población
Província / Provincia
País / País
Identificador Creditor / Identificador Acreedor

ASSOCIACIÓ ARTESANTS CENTRE ARTÍSTIC

c/ Robrenyo 50, local
08014
Barcelona
Barcelona
Espanya
ESG66813627

Mitjançant la signatura d'aquest formulari d’ordre de domiciliació, autoritzeu a Associació Artesants Centre Artístic a
enviar ordres a la vostre entitat financera per debitar càrrecs al vostre compte i a la seva entitat financera per debitar
els imports corresponents al vostre compte d’acord amb les instruccions de l’Associació Artesants Centre Artístic.
Entre altres, teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat financera d’acord amb els termes i condicions del
contracte subscrit amb la vostra entitat financera. En tot cas aquest reemborsament haurà de ser instat per part
vostre en el termini màxim de vuit setmanes a partir de la data en que es va debitar en el seu compte.
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a Associació Artesants Centre Artístic a enviar
instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta
siguiendo las instrucciones de la Associació Artesants Centre Artístic. Como parte de sus derechos, el deudor está
legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud
de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta.

A EMPLENAR PEL DEUTOR / A CUMPLIMENTAR POR EL DEUDOR
Deutor / Deudor
Direcció / Dirección
Codi Postal / Código Postal
Població / Población
Província / Provincia
País / País
NIF Deutor / NIF Deudor
SWIFT BIC (Pot contenir 8 o 11 posicions) / Swift BIC (Puede contener 8 u 11 posiciones)
NÚMERO DE COMPTE IBAN / NÚMERO DE CUENTA IBAN

E S
A Espanya l'IBAN consta de 24 posicions començant per ES / En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando por
ES

TIPUS DE PAGAMENT / Tipo de pago :

X PAGAMENT PERIÒDIC / Pago recurrente
PAGAMENT ÚNIC / Pago único

Localitat i data de signatura
Localidad y fecha de firma
Signatura autoritzada i segell deutor
Firma autorizada y sello deudor

Tots els camps han de ser complimentats obligatòriament. Un cop signada aquesta ordre de domiciliació ha de ser enviada a l’Associació
Artesants Centre Artístic per a la seva custodia.
Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente. Una vez firmada esta orden de domiciliación debe ser enviada a la Associació
Artesants Centre Artístic para su custodia.

ASSOCIACIÓ ARTESANTS CENTRE ARTÍSTIC
c/ Robrenyo nº 50, local – 08014 Barcelona – CIF : G66813627
Telèfon : 931 679 945 – info@artesants.com – www.artesants.com

