
Amb el suport de: 

SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ TALLERS  CENTRE CÍVIC TORREBLANCA CURS 2020-2021

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

Nom i cognom____________________________________________________________________________________________

Adreça_________________________________________________________________________________________ Codi postal________________

Població_______________________________________________________________________________________ Barri_____________________

NIF__________________________________________________________________________________________________ Data Naixement____________

Correu electrònic_________________________________________________ ________________________ Mòbil avisos ______________

Observacions_________________________________________________________________________________  Mòvil______________________

ACTIVITATS OCTUBRE-DESEMBRE 2020
Tallers Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

I
D
I
O
M
E
S

Anglès inicial A 19,30-20,45 h

Angles inicial B 19,30-20,45 h

Anglès conversa mitjà 10,00-11,15 h
11,30-12,45 h

Anglès principiants 19,30-20,45 h

Mitjà A 19,30-20,45 h

Mitjà B 17,30-18,45 h

Avançat 19,30-20,45 h

Anglès joves 18,30-19,30 h

Francès conversa mitjà 19,30-20,45 h

Llengua de signes 19,00-20,30 h

S
A
L
U
T

Ioga 20,00-21,15 h 10,00-11,15 h
20,00-21,15 h

20,00-21,15 h

Pilates
10,00-11,15 h
18,30-19,45 h
20,00-21,15 h

20,00-21,15 h 17,00-18,15 h

Marxa nòrdica 19,00-20,30 h

Reeducació postural 18,15-19,30 h

Tai Txi/ txi kung 19,45-21,00 h 18,30-19,45 h 10,00-11,15 h

Zumba 18,30-19,30 h

A
R
T
I
S
T
I
C

Balls de saló 18,30-19,45 h
20,00-21,15 h

18,30-19,45 h
 20,00-21,15 h

Balls en linea 18,45-19,45 h

Dansa oriental 18,30-19,45 h 10,00-11,15 h

Flamenc 20,15-21,15 h

Ganxet 19,00-20,15 h

Guitarra joves 17,30-18,30 h

Guitarra 18,45-19,45 h
20,00-21,00 h

Pintura 19,00-20,45 h

T
I
C

Xarxes socials 18,00-19,15 h

Ofimatica 19,30-20,45 h

Preus de tallers d'adults per trimestre: *Descompte del 5% del preu trimestral de cada taller per dos o més 
tallers adicionals del Centre Cívic.Taller d'una hora setmanal (garantim 10 sessions): 60€

Taller d'una hora i quart setmanal (garantim 10 sessions): 80€ *Per a formalitzar la vostra inscripció cal que complimenteu aquesta 
fitxa i la lliureu a la secretaría del centre. 

Cal portar una fotocòpia del DNI.Taller d'una hora i tres quarts setmanal (garantim 10 sessions): 90€

1 exemplar per a la persona interessada. 1 exemplar Centre Cívic



Ordre SEPA de domiciliació de dèbit directe

Mitjançant la signatura d'aquest formulari d'ordre de domiciliació, autoritzeu a (A) C.E. EL NUS a enviar ordres a la vostra entitat financiera per 
realitzar càrrecs al vostre compte i (B) a la seva entitat financiera per carregar els imports corresponents al vostre compte d'acord amb les 
instruccions de C.E. EL NUS. Entre altres, teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat financiera d'acord amb els termes i condicions del 
contracte subscrit amb la vostra entitat financiera. En tot cas aquest reemborsament haurà de ser instat per part vostre en el termini màxim de 
8 setmanes a partir de la data en que es va debitar en el seu compte. Informació addicional sobre els seus drets relatius a aquesta ordre es 
troba a la seva disposició en la seva entitat.

NOM DEL DEUTOR/S (titular/s del compte de càrrec)

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (número de compte - IBAN)                        

*Autoritzo que siguin atesos els rebuts tramesos per l'activitat en el centre, fins a la meva sol·licitud de baixa.

Autoritzacions i RGPD

De conformitat amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal 
(RGPD) l'informem que les dades personals consignades en aquest document són incorporades en fitxers 
titularitat de C.E. EL NUS amb la finalitat de gestionar els serveis que ofereix aquesta entitat.                                                                                                                                                 
El sotasignant autoritza de forma expressa el tractament d'aquestes dades, així com futures dades que 
pugui facilitar-nos per a la correcta prestació del servei, incloses dades especialment sensibles (com 
informació sanitària d'interès). C.E. EL NUS es compromet a tractar aquestes dades amb la màxima reserva 
i confidencialitat.                                                                                                                                                                   
Així mateix, el sotasignant autoritza a que les dades puguin ser conservades per gestionar adequadament 
ulteriors encàrrecs que pugui realitzar-nos.                                                                                                                                                                                                       
En cas d'autoritzar-nos, les seves dades podran ésser també utilitzades per a l'enviament d'informacions 
relacionades amb les nostres activitats i serveis que puguin resultar del seu interès. (*)                                                                                                                    
Per exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se 
mitjançant comunicació escrita a C.E. EL NUS Ref. Protecció de dades, C.E. EL NUS o bé per correu 
electrònic a esplaielnus@esplaielnus.org                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(*) Desitjo rebre informacions relacionades amb les activitats i serveis de C.E. EL NUS           SI         NO

(*)  Dono el meu consentiment per poder publicar en els mitjans audiovisuals (web, fotografíes, revista,...) 
les imatges on aparegui la persona clarament identificable.                                       SI         NO

Amb la signatura d'aquesta inscripció s'accepta la Normativa i els Protocols Sanitaris establerts per a la 
participació a les activitats del Centre Cívic Torreblanca.

Signatura ___________________________ Sant Joan Despí, ____ d _________________de ___________
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