
 

 

L’AVENÇ Centre Cultural 

Carrer Àngel Guimerà, 27-29 

Tel. 93 513 54 45 

activitats@avencesplugues.cat 

Horari d'atenció: de 16'30h a 19’30h de dilluns a divendres. 
 

 

 

DADES USUARI/USUÀRIA  

Nom              Cognoms                                               Edat      Data de naixement   Curs escolar 

           

 

 Adreça                                                                          Població                                                   CP 

     

 

 DNI                       Telèfon 1            Telèfon 2             Correu Electrònic 

       

 

DADES DEL PARE, MARE O TUTOR/A LEGAL, EN CAS QUE EL/LA PARTICIPANT SIGUI MENOR D’EDAT 

 Nom               Cognoms                                                                    DNI      

     

 

                  Nom del taller                 Preu taller €/mes                               

        

 

Ets soci/sòcia de L’Avenç     Número soci/sòcia       

 
Dades bancàries: Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, l'interessat/ada autoritza a l'Avenç centre cultural a enviar instruccions a l'entitat 

de l'interessat/ada per carregar al seu compte i a l'entitat per a efectuar els càrrecs al seu compte seguint les instruccions de l'Avenç centre cultural.  

 

Titular  

 

Iban             Codi Entitat   Codi oficina                 

                             
 

Autoritzo 

Drets d’imatges: La imatge del participant del taller pot aparèixer en els mitjans de comunicació del centre o publicacions municipals (taulers, butlletí, 

web, Flick, Facebook, Instragram i Youtube), per la difusió de les activitats, així com també en el recull final de fotografies i vídeos sobre les diferents activitats 

realitzades. 

  

Accepto 

Protecció de dades: Les  dades seran incloses en un fitxer de L’Avenç Centre Cultural per a la finalitat indicada, adoptant les mesures de seguretat 

necessàries, d’acord amb el reglament europeu de (UE) 2016/679, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, 

supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a L’Avenç Centre Cultural.   

  

 

 

Esplugues de Llobregat,  de  de  

TALLERS i CURSOS 2021-2022 

 

Els cursos es formaran amb un mínim de 10 persones. 

 

El cobrament del curs/taller es realitzarà mensualment 

durant la primera setmana de cada mes mitjançant rebut 

domiciliat. Si el banc retorna el rebut l’usuari pagarà 3€ de 

despeses de gestió. 

 

En el cas de baixa del curs s’ha de comunicar a secretaria.   

 

En el cas que els usuaris no efectuïn el pagament de 2 

mesos  consecutius, es donaran de baixa  

automàticament, i amb el deure de realitzar el pagament 

d’aquests dos mesos.  

Signatura  

mailto:activitatsavenc@gmail.com
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