BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ
curs 2017 -2018
DADES DE L'ALUMNE:
Noms i cognoms de l'Alumne/a:
Escola:
curs que realitzarà (2017-18):
Noms i cognom pare /mare/ tutor (1) :
Noms i cognom pare /mare/ tutor (2) :
mail (1):

Telèfon (1):

mail (2):

Telèfon (2):

marqueu amb una creu l'ACTIVITAT sol·licitada:
P4 i P5 Sensibilització musical
1er. Llenguatge i iniciació a l'instrument
2on. 3er i 4art Instrument, llenguatge i conjunt instrumental
5è, 6è i ESO. Llenguatge, instrument i conjunt instrumental
ESO. Grup de guitarra i veu

marqueu amb una creu l'INSTRUMENT sol·licitat (alumnes a partir de 2on):
Piano
Violí
Violoncel
Flauta travessera
Clarinet
Guitarra

Accepto que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer al blog de l'Ampa o
a impresos per tal fer difusió i il.lustrar l'activitat. En cap la imatge serà
cedida a tercers o utilitzada per cap altre motiu.
Firmat:

BUTLLETA DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
MANDAT
INSTITUT ESCOLA COSTA I LLOBERA
Associació de Pares i Mares – AMPA
Creditor: G58561069 C/Capella de Can Caralleu, s/n. 08017 Barcelona

Alumne/a:………………………………………………………………..
(Nom complert )
Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza a l’AMPA Col·legi Públic Costa i Llobera, a enviar instruccions a
l’entitat del deutor per carregar al seu compte i a l’entitat per efectuar els càrrecs al seu compte seguint les instruccions del creditor. Com a
part dels seus drets, el deutor està legitimat a reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la
mateixa. La sol•licitud de reemborsament s’ha d’efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de càrrec en compte. Podeu
obtenir informació addicional sobre el seus drets a la vostre entitat financera.

Autoritzo el càrrec al compte dels rebuts corresponents a la matrícula i a les quotes de música
extraescolar.

al compte del qual en sóc el titular i que us detallem a continuació:
IBAN

CCC

(Codi Compte Corrent)

BIC (Codi internacional d’Identificació Bancària en el sistema SWIFT):

Forma de pagament:

Pagament recurrent
(Mensual )

Titular del compte:

...........................................................................................
(Nom complert )

Domicili

/ CP /

Població

/

Província

.............................................................................................. ......... ........................................... ...........................
N. I. F. titular:

---------

Signatura Titular del compte

Data:

