
 

Full d’inscripció Factoria Trémolo: Juny, Juliol i setembre 2020 

Dades personals de l’alumne 

Nom:     Cognoms:                       

Data de naixement:   Nom dels pares/mares:       

Adreça:              

Codi postal:    Població:        

Telèfon:    Mòbil:         

E-mail:         Instagram    

PER COMPLETAR LA INSCRIPCIÓ: es farà efectiu el pagament de la meitat de l’import total del casal. El 

pagament es pot fer en efectiu a secretaria de l’escola o per transferència bancària indicant el nom de l’alumne i 

el concepte “Inscripció casal estiu” al següent número de compte:  BANC SABADELL  ES07 0081 0046 1300 
0265 1967

● Juliol: 
 

 

1. Setmana del 22 - 26 de juny   □ 

2. Setmana del  29 juny  – 3 de juliol  □   

3. Setmana del 6 – 10 de juliol     □   

4. Setmana del  13 a 17 de juliol  □   

5. Setmana del 20 – 24 de  juliol  □   

6. Setmana del 27 – 31 de juliol   □   

                                                                               

Règim de matins (9:00h a 13:30h) 120,€ setmana □ 

Règim dia sencer - sense dinar - (9:00h a 17:00h) 145€ setmana □ 
Règim dia sencer - amb dinar -  (9:00h a 17:00h):  185€ setmana □ 
Total: 
           

● Setembre: 

1. Setmana del 1  – 4 de setembre  □  

2. Setmana del 7  – 10 de setembre  □  
 

 
 
 

 

Règim de matins (9:00h a 13:30h): 120,€ setmana □ 

Règim dia sencer - sense dinar - (9:00h a 17:00h): 145€ setmana □ 
Règim dia sencer - amb dinar -  (9:00h a 17:00h): 185€ setmana□ 
Total: 

 

 
Barcelona, ____ de      de 2020 

                                                                                  

Signat: (pare/mare o tutor/a de l’alumne, en el seu cas)

  

La signatura implica l’acceptació de les normes de funcionament de l’escola. 

Als efectes del que preveu la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, TRÉMOLO formació musical informa a l’usuari que les seves dades es tractaran 

en un fitxer informatitzat de dades de caràcter personal creat per TRÉMOLO formació musical sota la seva responsabilitat. La finalitat del mateix és la gestió de la formació als alumnes i difusió de 
la nostra oferta formativa. 
TRÉMOLO formació musical es compromet a complir la seva obligació de confidencialitat de les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les, adoptant les mesures de seguretat 
necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat. 
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, de rectificació i de cancel·lació de les dades personals sol·licitades en aquesta butlleta. Aquests drets es poden exercir a l’adreça: 

Carrer Vallirana 79-81, baixos, de Barcelona. 
Drets d’imatge: Entre les dades de que disposa TRÉMOLO formació musical es troben fotografies dels alumnes en les activitats i cursos desenvolupats, que poden ser penjades a la pàgina web i 
al taulell d’anuncis de l’escola. Si l’interessat, pare o tutor, no manifesta la seva voluntat explícita de no atorgar l’autorització s’entén que gaudeix del consentiment del mateix per poder utilitzar aquest 
material audiovisual. 
□ No dono consentiment per al tractament de la imatge pel fi senyalitzat. 
Serà obligació de l’usuari mantenir actualitzades les dades de forma que corresponguin a la realitat en cada moment. 
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, de rectificació i de cancel·lació de les dades personals sol·licitades en aquesta butlleta. Aquests drets es poden exercir a l’adreça: 

TRÉMOLO formació musical,  carrer Vallirana 79-81, baixos, de Barcelona i també per correu electrònic a l’adreça: secretaria@tremolo.cat 

Modalitats: 
 

Modalitats: 
 

mailto:secretaria@tremolo.cat
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