FULL DE MATRÍCULA
GUÀRDIA URBANA LLEIDA 2021
NOM I COGNOMS
DNI

FOTO

ADREÇA
POBLACIÓ
CODI POSTAL
TELÈFONS
E-MAIL
DATA NAIXEMENT
GRUPS
A.- Dimarts i dijous de 20’30 a 22’30h.
B.- Dissabtes de 9’00 a 14’00h (descans d’11’00 a 11’30)
C.- ONLINE
A causa de les mesures sanitàries vigents, l’accés als grups presencials serà
restringit i per rigorós ordre d’inscripció.

PREUS
Curs + temari : 795 €

Curs + temari (pagament en metàl·lic) : 770€

Curs : 695 €

Curs : (pagament en metàl·lic) 670 €

Curs exalumne : 645 €

Curs exalumne (pagament en metàl·lic) : 620 €

Curs pagament en dues vegades : 500€ al començar i la resta el 15 de juny.
Temari: 100€

Temari no alumnes: 125€

PAGAMENT
S’ha de pagar per avançat (pagament únic o en dues vegades segons l’opció escollida), en
efectiu (no VISA) o fent un ingrés en el número de compte:
Caixa Guissona IBAN: ES90 3140 0001 9200 1339 0900
Si voleu que us ho girem nosaltres, poseu les vostres dades bancàries a continuació:

IBAN: ES____ _______ _______ _______ _______ _______
L’alumne que es matricula accepta les condicions signant el present document i renuncia, una vegada pagat i iniciat el curs a
efectuar cap reclamació.
SIGNAT, L’ALUMNE

DATA D’INICI :

L’informem que tractarem l’ informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-los el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.
El consentiment explícit suposa la legitimació per a el tractament de les seves dades. Les seves dades formaran part de la nostra base de
dades durant el temps necessari per a complir el servei o les disposicions legals. Destinataris: Les dades no es cediran a tercers llevat en els
casos en que existeixi una obligació legal. Drets: Pot revocar el consentiment i exercir els seus drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar,
portar i suprimir les dades davant el responsable del tractament a Studium Acadèmia, SL c/. Dra. Castells, 37 de 25001-LLEIDA o al mail:
studium@svt.es

