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INSTRUCCIONS PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA
Taller:
“Decora el teu barret a l’estil modernista” 8 de maig del 2021
(Professora: Rosa Rubio)
Preu: 30 euros
______________________________________________________________________
Dades personals
Nom i cognoms:
DNI/NIF:
CONEIXEMENTS DE COSTURA:

_______________________________________________________________________
1. Omple la sol·licitud amb les teves dades.
2. Efectua el pagament (a la recepció del Museu -al comptat- o per transferència
bancària al núm. de compte: BBVA ES50-0182-6035-45-0201604126, indicant nom i
cognoms i el concepte “BARRET”).
3. Fes-nos arribar la sol·licitud i el comprovant bancari (de forma presencial o al
correu inscripcions@cdmt.cat).
IMPORTANT:
Les places són limitades i es respectarà l’ordre d’inscripció. El Museu us comunicarà
per correu electrònic si heu estat admeses al tutorial.
La matrícula es considerarà efectiva un cop el Museu rebi el comprovant de l’ingrés
bancari. Un cop fet el pagament no es retornaran els diners; excepte en casos de força
major degudament justificats i sempre que el curs/activitat no s’hagi iniciat.
L’activitat no es realitzarà si no s’arriba a un mínim d’inscrits, en aquest cas, es
retornarà tot l’import pagat.
Data límit de pagament: 4 de maig del 2021

____________________________________________________________________
REBUT (per a pagaments al comptat a recepció):
Taller
“Decora el teu barret a l’estil modernista” 8 de maig del 2021

Nom i cognoms:
NIF:
Data:

Preu: 30 euros

PAGAT

L’activitat no es realitzarà si no s’arriba a un mínim d’inscrits, en aquest cas, es
retornarà tot l’import pagat.
______________________________________________________________________
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, us informem que les vostres dades s’inclouran en el fitxer CDMT Usuaris serveis/activitats del
Centre de Documentació i Museu Tèxtil amb la finalitat de realitzar la gestió de la vostra sol·licitud. Podeu
exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant del Registre del CDMT, Salmerón,
25, 08222 Terrassa.

