Av. Carlemany 68, 3r pis AD700
Escaldes-Engordany
Tel.: +376 861 227
info@liquiddansa.com
www.liquiddansa.com

LABDANCE
ESTIU

Dades de l’alumne:
Nom i cognoms:

Data de naixement:

Codi postal:
Al·lèrgies o intoleràncies:

Medicació:

Drets d'imatge:
Autoritzo l’Escola Líquid Dansa a prendre imatges del meu fill/a i a utilitzar-les a les xarxes socials.
Sí

No

Dades dels pares o tutors:
Nom i cognoms del pare o tutor:
Telèfon:

E-mail:

Nom i cognoms de la mare o tutora:
Telèfon:

E-mail:

Autorització de recollida (persones que no siguin pares o tutors)
Nom i cognoms de la persona autoritzada:

Grup i Tarifa (Encercleu la vostra opció)
Dates a escollir

Tarifa

· Del 04 al 08 de juliol

1a setmana 150€

· Del 11 al 15 de juliol
· Del 18 al 25 de juliol
· Del 25 al 29 de juliol
· Del 01 al 05 d'agost
· Del 08 al 12 d'agost
· Del 15 al 19 d'agost
· Del 22 al 26 d'agost

2a setmana 140€
3a setmana 130€
4a setmana o més 120€

Dades bancàries del client
Titular del compte:

pare

Núm IBAN: _____________ _____________ ____________ ____________

mare

tutor

___________ ___________

Horari i permanència: (*Aquest servei es cobrarà a posteriori)
L'horari d'arribada a l'Escola és de les 8:45 a les 9:30 i la recollida és entre les 17:00 i les 18:00. Els nens que
vinguin entre les 8:00 i les 8:45 se'ls cobrarà la tarifa de servei de permanència: 5€/dia.
Servei de permanència*:

SÍ

NO

Data i signatura (en cas de ser menor d’edat, signatura de l’adult/a)
Certifico que l’alumne/a està degudament assegurat i no pateix cap contra- indicació mèdica per a la pràctica de les activitats
contractades. Així mateix, l’acceptació de les presents condicions implicarà la renovació de la corresponent inscripció i l’emissió del
rebut corresponent. A tal efecte declaro que sóc major d’edat o, en cas de ser menor, actuo amb el consentiment del meu pare/mare o
tutor.

He llegit i accepto la política de privacitat de l'Escola Líquid Dansa - consulta-la a
https://www.liquiddansa.com/politica-de-privacitat
He llegit i accepto la normativa de l'Escola Líquid Dansa - consulta-la a https://www.liquiddansa.
com/normativa
En cas de patir o haver patit alguna patologia mèdica s'haurà d'informar per correu electrònic a:
info@liquiddansa.com

Data:

/

/ 20

Signatura:

Condicions de reserva i anul·lació:
Data límit de reserva de plaça: dijous de la setmana anterior a les 12 de la nit.
Anul·lació:
A les demandes d’anul·lació que es presentin una vegada formalitzada la inscripció s’aplicaran els criteris següents
pel que fa al reemborsament de l’import de la inscripció:
Sol·licitud d’anul·lació presentada fins al darrer dia d’inscripció (dijous de la setmana anterior): reemborsament del
100% de l’import.
Sol·licitud d’anul·lació presentada després del darrer dia d’inscripció (dijous de la setmana anterior): reemborsament
del 75% de l’import sempre que es presenti un justificant de l’anul·lació.
Les anul·lacions s’han de fer per correu electònic a info@liquiddansa.com.
Avís legal:
D’acord amb la Llei 15/2003, de 18 de desembre, qualificada de protecció de dades (LQPD), les teves dades s’
incorporaran en un fitxer titularitat d’ESCOLA LÍQUID DANSA SL per tal de gestionar la prestació dels serveis
contractats.
Amb la signatura del present document prestes el consentiment de manera expressa per a l’emmagatzematge i
tractament de les teves dades, incloent les imatges que es puguin prendre durant el curs i en les diverses activitats
que duguin a terme durant el mateix. Aquestes imatges podran ser utilitzades per a la difusió de les activitats d’
ESCOLA LÍQUID DANSA SL mitjançant el seu lloc web, les xarxes socials o qualsevol altre mitjà que es consideri
convenient per a aquesta finalitat. Si no estàs d'acord amb aquest punt, cal que ho facis constar al punt 1 del
formulari.
S’han pres totes les mesures previstes en l’esmentada llei per garantir la confidencialitat i seguretat de les teves
dades, en especial en allò relatiu a dades sensibles. Si vols informar-te, accedir, rectificar o suprimir les teves dades
personals, o oposar-te a la recepció de comunicacions, ho pots fer dirigint-te a les nostres oficines a l’Av. Carlemany,
68, 3r, d’Escaldes-Engordany, o enviant un correu electrònic a info@liquiddansa.com, indicant la referencia LQPD.

