ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE AMES (E.M.M.A.) CURSO
Nome e Apelidos

DNI

Data de nacemento

Enderezo

Localidade

Teléfono

Correo-e

Música e movemento

Horario

Clase grupal colectiva (subliñar a que corresponda)
(linguaxe musical ou música para adultos)

Especialidade instrumental/vocal:
1º
2º

Outras agrupacións, previa consulta co profesor: (subliñar o que corresponda):
combo xuvenil, combo adultos, coro/orquestra orff, orquestra de guitarras, agrupacións de frautas, agrupación de violíns,outros.

¿SOLICITA PRAZA POR NEE OU DISCAPACIDADE?

NON

SI (APORTAR INFORME OU

CERTIFICADO QUE O ACREDITE)

AUTORIZACIÓN (Se procede)
D./Dª

DNI

como (pai, nai ou titor) do solicitante, AUTORIZO a súa asistencia á Escola Municipal de Música.
Correo electrónico do pai, nai ou titor
Teléfono

Ames,
Ado.:

de

PAGAMENTO
1. MATRÍCULA
Ordinaria: 50€ (bonificación do 50% para os alumnos que renoven a matrícula de un curso para
outro).
En caso de cambio nos datos ou perda de documento, deberán poñerse en contacto con:
• A oficina de Recadación, correo-e: ames@canaltributos.com
- En Bertamiráns na Praza Horta de Abaixo Nº6, de luns a venres de 9.00 a 14.00 e os luns e
mércores de 16:15 a 18.30.
- No Milladoiro en Rúa Viorneira Nº6, de luns a venres de 9:00-14:00
• A oficina da Escola de Música no Milladoiro en horario de luns a venres de 9:30 a
13:30horas. Correo-e: escolademusica@concellodeames.gal.
• Ou nos teléfonos 981884896 / 981 535940
Tamén a través de Oficina Virtual co certificado dixital ou co DNI-e, ou para os clientes de NCG
banco a través da súa páxina, sen certificado.
Exencións:
• Usuarios/as, calquera que sexa a súa idade, cando a unidade familiar á que pertenzan
teña uns ingresos inferiores ao IPREM vixente.
• Menor de 18 anos pertencente a familia numerosa
• 3º ou restante membro da unidade familiar inscrito
Bonificacións:
• Menores de 18 anos que pertenzan as familias con ingresos anuais netos por membro da
unidade familiar inferior ao 50%do IPREM anual. Matricula 25€
2. COTAS MENSUAIS: cobraranse mensualmente mediante domiciliación bancaria na conta
designada polo interesado, en documento que se achega co resto da documentación.
Ordinaria:
• Música e movemento: 35€
• Instrumento: 30 €
• Instrumento e clase grupal colectiva: 40€
• Clase grupal colectiva: 30€
• Canto moderno: 25€
• Outras agrupacións, previa consulta co profesor: (subliñar o que corresponda): gratuítas:
combo xuvenil, combo adultos,coro, orquestra de guitarras, orquestra de frautas,
agrupacións de violíns, outros.
Bonificacións:
• Menor de 18 anos que pertenzan a familias con ingresos anuais netos por membro da
unidade familiar inferior ao 50% do IPREM anual. A bonificación consistirá no desconto
do 20% na cota mensual:
- Música e movemento: 28€
- Instrumento: 24€
- Instrumento e clase grupal colectiva: 32€
- Clase grupal colectiva: 24€
- Canto moderno:20€
As exencións e bonificacións previstas concederanse por pedimento do interesado. Este deberá achegar, xunto
coa solicitude correspondente e no momento de efectuar a matrícula, a seguinte documentación:
-

Libro de familia: copia compulsada das follas de todos os membros da unidade familiar.
Se é o caso, copia compulsada do título de familia numerosa.
Se é o caso, autorización de consulta dos datos tributarios.

ORDE DE DOMICILIACIÓN DE DÉBITO DIRECTO SEPA
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE AMES

ALUMNO/A:

Prégolle que a partir da data e ata novo aviso, os recibos que presente o Concello de Ames en
concepto de Escola Municipal de Música Ames , sexan cargados na seguinte conta:
TITULAR:

DNI

ENDEREZO :

IBAN

COTAS:
Cota mensual:

Ames,

de

Ado.:

*As cotas mensuais cobraranse a mes vencido. Debe asinar a persoa que aparece como titular da
conta.
*Segundo a ordenanza de prezos públicos da EMMA, Xoves 23 de agosto de 2012, “As baixas
deberán ser tramitadas con anterioridade ao mes no que se farán efectivas e, en ningún caso, se
devolverá o importe da matrícula".( Artigo 6 , punto 3).

AUTORIZACIÓN CAPTACIÓN DE IMAXES/ GRAVACIÓN DE SONS:
•

En caso de maiores de idade:

D/Dª

con DNI

AUTORIZO,
NON AUTORIZO, ao Concello de Ames a captación de fotografías, a gravación de imaxes e
ao rexistro de sons de dita actividade na que participo. As imaxes e os sons destinaranse á súa difusión a través de
calquera medio de comunicación audiovisual ou impreso así como ao arquivo para a súa utilización en campañas de
promoción ou calquera tipo de documento que se publique a instancias do Concello de Ames, mantendo sempre a
observancia dos dereitos da infancia e sen desvirtuar en ningún caso o seu significado nin tampouco o contexto no que
foron captadas.
Consonte ao disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos (UE 2016/679, de 27/04/2016) e a Lei Orgánica
3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos de Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais, os seus datos serán
tratados de xeito confidencial e poderán ser incorporados aos correspondentes ficheiros do Concello de Ames. En
calquera momento poderá exercitar o dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo por
escrito, que presentará no rexistro xeral do Concello.
Ames,

de

Ado.:

•

En caso de menores de idade:

D/Dª

con DNI

como pai, nai ou titor de

AUTORIZO,
NON AUTORIZO, ao Concello de Ames a captación de fotografías, a gravación de imaxes e
ao rexistro de sons de dita actividade na que participo. As imaxes e os sons destinaranse á súa difusión a través de
calquera medio de comunicación audiovisual ou impreso así como ao arquivo para a súa utilización en campañas de
promoción ou calquera tipo de documento que se publique a instancias do Concello de Ames, mantendo sempre a
observancia dos dereitos da infancia e sen desvirtuar en ningún caso o seu significado nin tampouco o contexto no que
foron captadas.
Consonte ao disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos (UE 2016/679, de 27/04/2016) e a Lei Orgánica
3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos de Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais, os seus datos serán
tratados de xeito confidencial e poderán ser incorporados aos correspondentes ficheiros do Concello de Ames. En
calquera momento poderá exercitar o dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo por
escrito, que presentará no rexistro xeral do Concello.
Ames,

Ado.:

de

