FULL DE MATRÍCULA
MOSSOS D’ESQUADRA 2021
NOM I COGNOMS
DNI
ADREÇA

FOTO

POBLACIÓ
CODI POSTAL
TELÈFONS
E-MAIL
DATA NAIXEMENT
GRUPS
A.-Dilluns i dimecres de 20’30 a 22’30 hores. Inici: 30 de setembre
B.-Dissabtes de 9’00 a 13’30 hores (descans d’11 a 11’30h) Inici: 3 d’octubre
C.-ONLINE
Degut a les mesures sanitàries vigents, l’accés als grups presencials serà restringit i per
rigorós ordre d’inscripció.

PREUS
Matricula: 68’00 €

Matrícula exalumne 38’00€

Mensualitat presencial: 110’00 €

Mensualitat exalumne 95’00€

Mensualitat ONLINE: 95’00 €
PAGAMENT
IBAN: ES____ _______ _______

Mensualitat exalumne ONLINE 80’00€
_______ ________ _______

COMPTAT
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

LLEGIU CONDICIONS DE LA MATRÍCULA A L’ENVERS.......

CONDICIONS
Començarem els grups fent 4 hores de classe a la setmana fins que surti la
convocatòria. Aleshores passarem a 6 hores a la setmana, incrementant els preus
com correspongui.
El curs inclou la preparació del Temari publicat a la web de Mossos de la Generalitat,
que es lliurarà el primer dia de classe i dels Psicotècnics, les dues proves que tindreu el
primer dia d’examen.
Us anirem informant de qualsevol novetat i us ajudarem a fer la inscripció un cop surti
la convocatòria.
Qualsevol canvi us el comunicarem immediatament per sms al mòbil que heu posat al
full d’inscripció.
Ho he llegit i estic conforme,
Signat,

Lleida, _____ d _______________ de 20___

