
 

Ajuntament de Banyoles 
Àrea de Serveis a les Persones 
CULTURA I PATRIMONI CULTURAL 

 
 

La signatura d’aquest imprès suposa l’acceptació de les normes de funcionament vigents en el centre. 
Les dades que es facilitin s’incorporaran en un fitxer automatitzat creat per l’Ajuntament de Banyoles per deixar constància de l’entrada i sortida de documents i per 
al seguiment dels tràmits i actuacions de l’exercici de les seves competències i funcions. En la gestió d’aquest fitxer i en el tractament de les dades per part de 
l’Ajuntament es compleixen els requeriments i les exigències de la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Les seves dades personals únicament seran 
comunicades a altres administracions públiques i persones en els casos previstos legalment, o bé amb el seu consentiment previ. En qualsevol moment vostè pot 
exercir els seus drets d’accés, de rectificació, d’oposició, i, si és el cas, de cancel.lació, tot adreçant-se a l’Alcalde-President de l’Ajuntament. 
FACTORIA D’ARTS ESCÈNIQUES Telèfon: 972.58.18.48 / 972.57.00.50                   www.banyoles.cat 
C/ Mossèn Baldiri Reixach, 403 FAX: 972.58.05.59 
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Matrícula- Aula de Teatre  
 
 
Grup  

 
Primer cognom Segon cognom  Nom  
   

Telèfon/s  Adreça electrònica Data naixement 
   

DNI de l’alumne/a Adreça Codi Postal Població 
    

Nom i cognom pare alumne/a Nom i cognom mare alumne/a Telèfon de contacte en cas 
d’urgència 

   

Centre Escolar Curs Adreça electrònica pare/mare alumne/a 
   

   

 
DADES BANCÀRIES I COBRAMENT DELS REBUTS 
 
La matrícula de 45€ és obligatòria per a tot l’alumnat i s’abonarà en el moment de fer la inscripció. 
 
L’import dels rebuts de l’Aula de Teatre són trimestrals i el pagament s’efectuarà mitjançant càrrec en compte. 
  
El rebut del primer trimestre es carregarà el dia 5 de novembre, el del segon trimestre el 5 de febrer i el de l’últim bimestre 
es farà el dia 5 de maig.  
 
Les famílies amb 2 fills inscrits a l’Aula tindran un 5% de descompte i un 10% si són més de 2. 
 
Per tal d’autoritzar al Servei de Recaptació de l’Ajuntament de Banyoles el cobrament dels rebuts de l’Aula de Teatre 
mitjançant càrrec en compte, cal omplir i signar degudament l’Ordre de domiciliació de dèbit directe SEPA que s’adjunta a 
aquesta sol·licitud. (*) 
 
CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE 
En/na..........................................................................amb DNI .................................com a pare/mare/tutor/ de 

l’alumne/a de l’Aula de Teatre, menor d’edat,...............................................................amb 

DNI................................... 

Manifesta: 
Que cedeix els drets de la seva imatge a l’Ajuntament de Banyoles, amb NIF P-1701600-G, administració pública que 
gestiona l’Aula de Teatre, amb la finalitat única de promoció per ser reproduïda en tots els mitjans coneguts en l’actualitat i 
els que poguessin desenvolupar-se en el futur. Tot això, amb l’única excepció i limitació d’aquelles utilitzacions o aplicacions 
que poguessin atemptar al dret d’honor en els termes previstos a la Llei Orgànica 1/85, de 5 de maig, de Protecció Civil al 
Dret a l’Honor, la Intimitat Personal i Familiar, i a la Pròpia Imatge, i per temps il·limitat.  
 
Que sempre que desitgi podrà revocar aquest consentiment i no cedir els drets d’imatge mitjançant comunicació escrita a 
l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Banyoles. 
 
Signatura 
 
 
OBSERVACIONS:..................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

 
 

ADJUNTAR 
FOTO 


