Matrícula 2016 - 2017

Fotografia

Nom del curs:

Fotocòpia D.N.I. (davant)

Dates:

Preu:

Fotocòpia D.N.I. (darrere)

Nom:...................................1r Cognom:...............................2n Cognom:............................
Número i lletra D.N.I.:....................................Telf :............................../...............................
Adreça:.................................................................................................C.P.:.......................
Població:................................................................. Comarca:............................................
Lloc de naixement:.......................................................Data de naixement:........................
Adreça de correu electrònic:................................................................................................
Condicions: Aquesta informació formarà part de la base de dades de la FVB i solament en podrà fer ús per a la difusió de les seves
activitats. Igualment, les dades facilitades a la Fundació Verge Blanca seran tractades amb la màxima confidencialitat i reserva per part de
l’entitat, d’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades. Es tindrà dret a accedir al registre de dades per rectificarles o anul·lar-les en qualsevol moment trucant al 973 27 28 64 o adreçar-se al carrer Acadèmia núm. 17 de Lleida.
Si desitja no rebre informació de les activitats de la Fundació Verge Blanca marqui la casella següent
També autoritza a la Fundació Verge Blanca que la seva imatge pugui aparèixer en fotografies o altres mitjans gràfics o audiovisuals.
Aquest material serà realitzat i custodiat per l’entitat i l’ús d’aquest quedarà restringit a les publicacions o divulgació que en pugui fer la
pròpia entitat i les entitats amb les que s’està agrupat i integrat.

El / la sotasignant signa aquesta matrícula amb les condicions i normes exposades
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Signatura de l’alumne/a

Data

Acadèmia, 17 – 25002 Lleida
www.vergeblanca.org - escola@vergeblanca.org
Telf. 973 27 28 64 – Fax 973 26 93 07
Amb aquesta matrícula, l’alumne/a:..........................................................................................................................................................
formalitza la seva matrícula al curs:.........................................................................................................................................................
Les dates del curs són les següents:............................................................................................................ ...........................................
Igualment, queda subjecte/a a la normativa interna de l’Escola, que entre altres aspectes estableix les normes indicades en el dors
del resguard.
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Altres dades
Professió:..........................................................................................................................
Formació:..........................................................................................................................
Pertanys al Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC)?

SI

NO

Quin?.................................................................................................................................
Pertanys a algun Centre/Grup/Moviment? SI

NO

Quin?.................................................................................................................................
Tens alguna malaltia/dificultat que pugui interferir en la realització d’activitats
proposades dins dels curs (córrer, jugar, sortides a la natura...)? Especifica quina
......................................................................................................................................................

Tens al·lèrgia a algun aliment o has de seguir alguna dieta específica (en cas de
marxar a una casa de colònies)?
..........................................................................................................................................

Normativa dels cursos de formació de l’Escola de l’Esplai de Lleida
1. L’assistència a les sessions del curs és obligatòria i, únicament en casos excepcionals, es podrà justificar
mitjançant una instància una absència que no superi en cap cas un 15 % del total d’hores del curs. Posteriorment, la
instància serà valorada per l’Equip directiu de l’Escola de l’Esplai. En els cursos de monitors i de directors s’haurà de
recuperar l’absència en un altre curs o mitjançant un treball.
2. Es valorarà l’aprofitament del curs a través de l’assistència, l’actitud i l’aptitud (mitjançant l’elaboració de treballs o
allò que es cregui oportú segons el curs).
3. No es podrà abandonar les instal·lacions on es realitza el curs sense previ avís al professor/a durant la sessió.
4. L’escola es reserva el dret d’ajornar i/o anul·lar qualsevol curs si el nombre d’alumnes inscrits no és suficient
segons el seu criteri, tot i retornant l’import de la matrícula.
5. Si l’alumne es dóna de baixa del curs durant 15 dies hàbils abans de l’inici, significarà la pèrdua del 20% de
l’import total de la matrícula. Un cop iniciat el curs no hi haurà cap mena de devolució.
6. En qualsevol curs cal mantenir desconnectats els telèfons mòbils.
7. Es demana a l’alumnat que respecti l’ideari de la Fundació Verge Blanca. L’incompliment suposaria la pèrdua de
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la condició d’alumne. També, cal esmentar que els cursos són impartits en llengua catalana.

Normativa dels cursos de formació de l’Escola de l’Esplai de Lleida
1. L’assistència a les sessions del curs és obligatòria i, únicament en casos excepcionals, es podrà justificar mitjançant una instància una absència
que no superi en cap cas un 15 % del total d’hores del curs. Posteriorment, la instància serà valorada per l’Equip directiu de l’Escola de l’Esplai. En
els cursos de monitors i de directors s’haurà de recuperar l’absència en un altre curs.
2. Es valorarà l’aprofitament del curs a través de l’assistència, l’actitud i l’aptitud (mitjançant l’elaboració de treballs o allò que es cregui oportú
segons el curs).
3. No es podrà abandonar les instal·lacions on es realitza el curs sense previ avís al professor/a durant la sessió.
4. L’escola es reserva el dret d’ajornar i/o anul·lar qualsevol curs si el nombre d’alumnes inscrits no és suficient segons el seu criteri, tot i retornant
l’import de la matrícula.
5. Si l’alumne es dóna de baixa del curs durant 15 dies hàbils abans de l’inici, significarà la pèrdua del 20% de l’import total de la matrícula. Un cop
iniciat el curs no hi haurà cap mena de devolució.
6. En qualsevol curs cal mantenir desconnectats els telèfons mòbils.
7. Es demana a l’alumnat que respecti l’ideari de la Fundació Verge Blanca. L’incompliment suposaria la pèrdua de la condició d’alumne. També,
cal esmentar que els són impartits en llengua catalana.

