
 

 

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ  

 

Nom de l’activitat/curs  

Nom i cognoms de l’alumne  

Nom i cognoms del pare/mare 

Telèfons      

Email 

Adreça  

DNI Pare/Mare                                                              

CAT SALUT*                             (*fotocòpia) 

 

ACCEPTO segons la normativa vigent sobre els drets d’imatge que la imatge del meu fill/a pugui 
aparèixer en fotografies realitzades a les activitats organitzades per Mishmash i publicades en: la pàgina web 
de Mishmash, la pàgina Facebook de Mishmash i altres presentacions digitals o cartells. 
DNI del pare o mare............................................ 
  

 

Data i signatura 

 

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

REBUT D’INSCRIPCIÓ  

Nom de l’alumne: …………………………………………………………………………………………………........................... 

Curs al que s’inscriu: ……………………………………………………………………………………………………….........................  

Data:……………………………………........                                   

 

 

En virtut del que està disposat en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal, li informem que mitjançant la complementació del present formulari, les seves dades personals 

quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers titularitat de MishMash Idiomes amb Art amb la finalitat 

de poder gestionar la seva sol·licitud d'inscripció, així com per mantenir-li informat, inclòs per mitjans 

electrònics, al voltant de qüestions relatives a l'activitat de l'organització i els seus serveis i accions. 

 



 

Condicions dels cursos: 

Durada: curs escolar. Fem les mateixes festes i vacances indicades al calendari escolar. 

Pagament: trimestral, ingrés en compte: Banco de Santander 0049-2356-91-2394118137, IBAN 
ES8200492356912394118137. Especificant el nom de l’alumne i l’activitat. 
 
Condicions per donar-se de baixa: en cas que es vulgui donar l’alumne/a de baixa, s’haurà de notificar 
directament al correu de Mishmash: info@mishmashbarcelona.com, 15 dies abans del mes anterior a la 
baixa. 
 
Mishmash es reserva el dret de suspendre les activitats que no tinguin un nombre mínim de participants, així  

com variar el professor/a si ho considera necessari. 

Només es podran recuperar les classes no realitzades per motiu de baixa del professor en el cas que no es 
pogués substituir. 
 
 
Nom i cognoms, signatura 
 
 
a _____ de __________________ de 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones de los cursos: 

Duración: curso escolar. Hacemos las mismas fiestas y vacaciones indicadas en el calendario escolar. 

Pago: trimestral, ingreso en cuenta: Banco de Santander 0049-2356-91-2394118137, IBAN 

ES8200492356912394118137. Especificando el nombre del alumno y la actividad. 

Condiciones para darse de baja: en caso de que el alumno se quiera dar de baja, se tendrá que notificar 
directamente al correo de Mishmash: info@mishmashbarcelona.com, 15 dias antes del mes anterior a la 
baja. 
 
Mishmash se reserva el derecho de suspender las actividades que no tengan un número mínimo de 

participantes, así cómo de variar el profesor/a si lo considera necesario. 

Sólo se podrán recuperar las clases no realizadas por motivo de baja del profesor en caso de no haber 
podido ser sustituido. 
 


