FITXA INSCRIPCIÓ
CURS DE MONITOR/A D’ACTIVITATS EN EL LLEURE INFANTIL I
JUVENIL. M13 GIRONA. Inici del curs: 13 d’abril de 2019
DADES DE L’ALUMNE/A:

Enganxar
fotografia
de carnet

NOM I COGNOMS:
DATA NAIXEMENT:
TIPUS DE DOCUMENT D’IDENTIFICACIÓ:

DNI

NIE

Passaport

NÚMERO:
ADREÇA:
POBLACIÓ:

CODI POSTAL:

TELÈFON 1:

TELÈFON 2:

CORREU ELECTRÒNIC:
Tens experiència prèvia en l’àmbit del lleure?

Quins estudis has realitzat?

A través de quin canal has conegut la informació de la realització d’aquest curs?

1. Per a totals efectes d’aquesta matriculació caldrà adjuntar-hi: una fotocòpia del DNI
així com un comprovant bancari de pagament.
2. L’assistència obligatòria és d’un mínim del 85%.
3. L’anada i tornada a la casa de colònies corre a càrrec de l’alumne/a.

PAGAMENT BANCARI
Total a ingressar: Quota de 250€. Ingrés a efectuar al compte de “La Caixa” núm.
ES75 2100 8101 912300083428 a nom de l’Associació Batibull. Cal especificar concepte
curs de monitors M13 i nom de l’alumne/a.

CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ AL CURS
 Aquest curs està organitzat per l’Escola de Lleure Batibull. L’Escola de Lleure Batibull, és una
escola d’educadors en el lleure reconeguda oficialment amb el número 44 per la Direcció
General de Joventut, Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya. L’Escola de Lleure forma part de l’Associació Juvenil Batibull inscrita al Cens
general de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya amb el número
1142.
 Un cop pagada la matrícula, tota baixa suposa la pèrdua del 10% del import de la matrícula.
 Les baixes posteriors a cinc dies abans de començar el curs significaran la pèrdua del 50%
del import de la matrícula.
 L’Escola i l’entitat organitzadora es reserven el dret d’anul·lar els cursos si el número de
participants inscrits no és suficient al previst. En aquest cas, serà retornat el 100% del
import pagat per la matrícula.
 La suspensió del curs, així com d’algunes de les seves parts, no és causa de retornament del
import de la quota de matrícula.
 Els alumnes matriculats estaran coberts durant el bloc comú i l’etapa lectiva per les
assegurances de responsabilitat civil i de danys personals que l’escola té contractades.
Aquestes assegurances només cobriran subsidiàriament en l’etapa de pràctiques a aquells
alumnes que abans de començar les pràctiques hagin notificat oficialment aquestes
pràctiques segons el procediment establert per l’escola.
 En compliment del nou Reglament General de Protecció de dades informem que el
responsable de les dades facilitades lliurement és l’Associació Batibull (G17358839), amb seu
social a c/ Calderers 4 baixos, Girona. En nom de l’Associació tractem la informació facilitada
per tal d’oferir el servei sol·licitat. La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la gestió dels cursos
de formació que s’ofereixen des de l’Escola de Lleure amb l’objectiu de respondre a les
necessitats dels participants. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui
la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no
se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. L’alumne/a
podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, oposició i,
si és el cas, portabilitat mitjançant un escrit adreçat al següent correu electrònic:
batibull@associaciobatibull.org
 La llengua vehicular del curs serà el català.
 Accepto la normativa acadèmica del curs al qual m’inscric.
Signatura:

................., ........... de .................... del 2019
Organitza:

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

