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INSCRIPCIÓ TALLERS DE HIP-HOP – ESTIU 2021 

Dades del pare/mare tutor/a: 
Nom i cognoms mare:   
Nom i cognoms pare:  
Adreça:  
Codi postal:  Població:  
Tel. casa:  Tel. feina:  Tel. mòbil:  
Correu electrònic:  
Número de compte bancari en cas de domiciliació: 
IBAN – Entitat – Oficina – DC – N. compte 
   -    -    -     -     
Dades de qui s’inscriu:  
Nom:                                       Cognoms:  
Data de naixement: Haga clic aquí para escribir una fecha. 

Tria la teva opció:  

Grup Hip-hop infantil Hip-hop júnior Hip-hop juvenil 
28 juny – 2 juliol   10 – 11:30h  12 a 13:30h 

5 – 9 juliol  15 – 16:30h  10 – 11:30h  12 a 13:30h 
12 – 16 juliol  15 – 16:30h  10 – 11:30h  12 a 13:30h 
19 – 23 juliol  10 – 11:30h  15 – 16:30h  12 a 13:30h 
15 – 30 juliol  10 – 11:30h  15 – 16:30h  12 a 13:30h 

Documentació necessaria per a inscriure’s: 

1/ Full 1 – Butlleta d’inscripció 
2/ Full 2 – Autorització 
3/ Si el pagament es fa pel banc, cal aportar el resguard del pagament 
bancari. Número de compte de l’escola:  ES55 2100 0343 1002 0039 6460 
 
Aquesta documentació es pot entregar a:  
Pl. de’n Coll, 2 – Sant Cugatl del Vallès (93 589 76 40) o per correu electrònic 
a montse@auladeso.org amb el resguard de pagament bancari adjunt. 
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AUTORITZACIÓ 

Jo   amb DNI  , com a pare/mare/tutor d’en na  

 Autoritzo al meu fill/a a participar a les activitats d’estiu que organitza 
l’Associació Musical Aula de So als diversos espais on es realitzen. 

 En cas d’emergència mèdica i sempre que no se’ns pugui localitzar 
autoritzo els seus responsables a prendre les decisions mediques oportunes. 

 Autortizo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografíes i 
filmacions corresponents a les activitats escolars lectives, complementàries i 
extra-escolars organitzades per Aula de So.  

Sant Cugat del Vallès, a  de  del 2020 
 
 
 
 
 
 (Signatura pare/mare/tutor/tutora) 
 
 
* Les reserves anul·lades després del 20 de Juny no tindran dret a devolució 
*L’organització es reserva el dret de fer qualsevol modificació que cregui 
oportuna 
*En cap cas es donarà per matriculat a les activitats un participant si no ha 
satisfet tots els pagaments i presentat la documentació especificada en la 
inscripció 
*Els alumnes inscrits accepten les propostes didàctiques i metodologies 
emprades 
 
 
 


