SOL·LICITUD D'AJUT PER A ESTUDIS MUSICALS D'EMIPAC
Segons Conveni amb l'Institut de Cultura de Barcelona

CURS 2015/16
EXP.:

DADES DE LA FAMÍLIA SOL·LICITANT
Nom del sol·licitant (pare / mare / tutor legal):
Adreça:!

!

!

!

!

!

!

!

Telèfon:!

!

!

!

Adreça electrònica:

Data:! !

!

!

!

Signatura:

D.N.I.:

DADES DE L'ALUMNE/A
Nom de l'alumne/a:!!

!

!

!

Data de naix.:!

!

!

Sexe: M

!

!

!
F

DADES DEL CENTRE

Nom del centre:
Adreça:
N.I.F.:!!

!

!

!

Telèfon:!

!

!

Adreça electrònica:

Associada a Emipac:
Director/a del centre:!

SI

Codi de centre:

NO
!

! Escola Autoritzada en data:
!

Núm. de compte corrent del centre:

!

!

!

D.N.I.:

CERTIFICAT DE L'ESCOLA DE MÚSICA

CURS 2015/16

DADES DE L'ALUMNE/A

Nom de l'alumne/a:!!

!

!

!

!

!

Adreça:!

!

!

!

!

Telèfon:!

!

!

!

Adreça electrònica:

Data de naix.:

CURS 2015/16 : MATÈRIES I CÀRREGA LECTIVA; DURACIÓ; IMPORT DEL CURS

MATÈRIA

INDIV. O
COL.

MINUTS
PER SETM.

DURACIÓ CURS
(mesos)

NOM PROFESSOR/A

* TOTAL MINUTS PER SETMANA EN CLASSE INDIVIDUAL: ______
* TOTAL MINUTS PER SETMANA EN CLASSE DE GRUP: ______
* DATA D'INICI DEL CURS: _____________
* DATA DE FINALITZACIÓ DEL CURS: ____________
* TOTAL DE MESOS CURSATS: ______
* IMPORT TOTAL DEL CURS: _________ €! (inclou matrícula i quotes, no material)!

El/la director/a ___________________________ del centre ___________________________
CERTIFICA que totes les dades aportades anteriorment són certes, referents a l'Escola de
Música, a l'alumne/a matriculat/da i a les matèries i càrregues lectives corresponents al curs
2015/16, que ha llegit i accepta les condicions recollides en l'annex 1 d'aquest document. I per
a que així consti, signa el present document:
Lloc i data:

Signatura:

ANNEX 1
1) Es fa saber al titular del centre que totes les dades aportades en aquesta sol·licitud podran ser
inspeccionades i verificades per EMIPAC, per l'ICUB i per l'entitat auditoria assignada a tal efecte, i que el
centre haurà d'aportar, si és necessari, els documents acreditatius que demostrin la veracitat de la informació
recollida en aquest document i facilitar tant a l’EMIPAC com a les persones destacades per la mateixa
(inclosa l’auditor) tota la documentació i informació que li sigui requerida.
2) Així mateix l’EMIPAC amb domicili social Hotel d’Entitats La Pau situat al Carrer Pere Vergés, 1, Planta 11,
Despatx 11 i NIF núm. G-60991445 informa que en compliment del que dispossa la LOPD les dades
personals facilitades amb aquesta sol·licitud així com les incorporades als documents complementaris
corresponents exigits per a participar en aquesta convocatòria d’ajuts seran incorporats a un fitxer
automatitzat o manual creat sota la responsabilitat de l’EMIPAC i amb la finalitat de tractar aquestes dades
per a procedir en el seu cas a la concessió o denegació de l’ajut sol·licitat.
L’EMIPAC es compromet al compliment del seu deure de secret en referència a les dades de caràcter
personal indicades i adoptarà a tal efecte les mesures legalment previstes i necessàries per a evitar la seva
alteració, pèrdua, tractament i accés no autoritzat.
L’EMIPAC informa que en qualsevol moment podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició mitjançant e-mail adreçat a emipac@emipac.org o per carta adreçada a la següent adreça:
"EMIPAC, Hotel d’Entitats La Pau" situat al Carrer Pere Vergés, 1, Planta 11, Despatx 11-08020 Barcelona.
Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms, domicili a efectes de notificació,
fotocòpia del DNI o passaport i petició concreta de la seva sol·licitud. En cas de representació, haurà de
provar la mateixa mitjançant document fefaent.
3) L’EMIPAC informa que resoldrà les sol·licituds en un termini màxim de dos mesos a comptar des de l’endemà
del dia final de presentació de sol·licituds.
4) Les Escoles de Música de Titularitat Privada de Catalunya que hi participen en aquest procediment d’ajuts
convocat per l’EMIPAC en la seva condició d’entitat perceptora dels mateixos s’obliga a complir totes les
obligacions establertes a les bases de la convocatòria i així mateix al compliment del que disposa la LOPD.
5) Així mateix amb la signatura de la present sol·licitud i certificat tant el beneficiari com el perceptor de l’ajut
accepten expressament les bases de convocatòria d’ajuts i s’obliguen a complir totes i cada una de les
obligacions que els hi son exigibles per virtut de les referides bases.
6) Tota la documentació referent a la sol·licitud de l'ajut s'haurà d'entregar de forma presencial a les oficines
d'Emipac, amb els originals signats per la família interessada i pel titular del centre (Escola de Música
Autoritzada). L'adreça és: Hotel d'Entitats La Pau C/ Pere Vergés, 1 Planta 11, Despatx 11 08020 Barcelona
Horari: dilluns, dimecres i divendres de 10 a 14h.; dimarts i dijous de 16 a 19h.

He llegit i accepto les condicions:
Lloc i data:! !

!

!

!

!

!

Signatura del sol·licitant:

PER EMIPAC
EMIPAC certifica que ha rebut el present document de 3 pàgines el dia ______________
a les _______ hores.
Segell de l'entitat:! !

!

!

!

Signatura:

