Acadèmia Internacional de Quartet - VIC 2019
Butlleta d’inscripció
Alumnes Quartet Casals

Del 20 al 25 de juliol de 2019
Aquesta butlleta d'inscripció s'ha d'editar amb ordenador.
Nom de la formació:
Marca de quin tipus de formació es tracta:
Quartet de corda

Trio de corda

Quintet de corda

Quintet de corda i piano

Nacionalitat de la formació:
Nom del conservatori o escola de música de procedència:
Persona de contacte de la formació:
Telèfon de contacte de la formació:
Adreça electrònica:
Adreça postal:

Repertori musical que la formació presenta a l’Acadèmia:
Títol

Autor

Dades de cada integrant de la formació:
Nom i cognoms

Data de naixement^

DNI

Adreça electrònica

Telèfon

Modalitat d’inscripció:
Preu: Quartet de corda o formació de més integrants: 300 € / músic (Inclou dinars però no inclou allotjament)
Preu: Trio de corda: 325 € /músic (Inclou dinars, però no inclou allotjament)
El pagament del curs es farà per transferència bancària al número de compte ES70-2100-1112-8502-0017-5779 en la qual caldrà indicar el nom i cognoms
de cada membre de la formació. La data límit per efectuar el pagament és el 29 de març de 2019. Es prega adjuntar, a aquesta butlleta, la còpia escanejada del
comprovant del Banc, ja que la inscripció només serà efectiva quan tots els membres de la formació hagin formalitzat el corresponent ingrés.

Signatura de cadascun dels membres:

FUNDACIÓ L’ATLÀNTIDA és el Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades sota el seu consentiment i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril 2016 (GDPR)
i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), amb la finalitat de gestionar la inscripció i participació al curs i rebre informació d’altres cursos i activitats relacionades. Les dades seran conservades durant no més temps del necessari per mantenir
la fi del tractament. Es comunicaran les dades a tercers tan sol si cal per complir les finalitats per les quals han estat recollides o per obligació legal. Així mateix s’informa que, excepte en aquells casos en què el responsable acrediti motius imperiosos per al
tractament que prevalguin sobre els interessos, drets i llibertats de la persona interessada i de conformitat amb el que disposa, entre d’altres, l’article 2 de la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l’honor, intimitat personal i familiar, pot exercir els drets
d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i les de limitació i oposició al seu tractament i a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (apdcat.gencat.cat) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, adreçantse a FUNDACIÓ L’ATLÀNTIDA en C/Torres i Bages, 6, - 08500 VIC (Barcelona). Email: info@latlantidavic.cat i el de reclamació a apdcat.gencat.cat. Dades de contacte del DPO: AJ Auditoria, ajove@aj-auditoria.com
Amb aquesta inscripció autoritza a la FUNDACIÓ L’ATLÀNTIDA perquè pugui realitzar qualsevol tipus d’enregistrament sonor, audiovisual o material fotogràfic durant el curs i pugui publicar en webs, xarxes socials i mitjans de comunicació propis de la FUNDACIÓ
L’ATLÀNTIDA o externs, la meva imatge, veu i nom sense cap limitació territorial ni contraprestació econòmica. Tots els membres hauran de renunciar als drets d’imatge que se’n poguessin derivar.

Autoritzo a FUNDACIÓ L’ATLÀNTIDA a enviar-me informació comercial i de les seves activitats, productes i serveis.
^ Si algun dels membres de la formació és menor d’edat, caldrà adjuntar amb aquesta butlleta el document d’autorització dels tutors i una fotocòpia de la targeta sanitària.
* El preu inclou els dinars del 21 al 25 de juliol i el sopar del 25 de juliol.

Organitza:

Contacte amb l’organització:
Gerard Claret
claretgerard@gmail.com

