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ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRE D'ONDA
Preinscripció per a la temporada 2017-2018

(Exemplar per a l'Ajuntament)

Preinscripció per al primer curs:

Nom ________________________________________

Cognoms ____________________________________

NIF _________________________________________

Telèfon ______________________________________

Data de naixement_____________________________

Adreça electrònica _____________________________

Data ____________________

Signatura

                                                                                                                                                                               

ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRE D'ONDA
Preinscripció per a la temporada 2017-2018

(Exemplar per a l'interessat)

Preinscripció per al primer curs:

Nom ________________________________________

Cognoms ____________________________________

NIF _________________________________________

Telèfon ______________________________________

Data de naixement_____________________________

Adreça electrònica _____________________________

Data ____________________

Signatura
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Requisits per a la matrícula:

Per al primer nivell: Tenir com a mínim 16 anys d'edat.

Per a la resta de nivells: Haver estat matriculat en el nivell anterior.

Procediment de preinscripció i matrícula:

El termini de preinscripció es farà des del dia 11 fins el 22 de setembre de 2017 a les oficines del
SAT de l'Ajuntament, de 9.00 a 14.00 hores.

La presentació de la preinscripció no suposa la reserva de plaça ni la formalització de la matrícula.

La matrícula es durà a terme del 25 de setembre al 13 d'octubre de 2017 al SAT de l'Ajuntament,
de 9.00 a 14.00 hores.

Inici dels cursos, el dimecres 2 de novembre, a les 19.30 hores, a la Cassola.
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