
CURS DE TEATRE 2020/21 



DADES DEL PARTICIPANT


NOM: 


 
DATA DE NAIXAMENT:                                            DNI:


 
TELÈFON:                                                               DIRECCIÓ:


 
CORREU ELECTRÒNIC:


CONDICIONS GENERALS I DE FORMACIÓ DELS CURSOS


1.- El termini d’admissió de sol·licituds finalitza quan s’esgotin les places. Les places 
s’adjudicaran per rigorós ordre d’inscripció. 

2.- Teatrèmol Produccions es reserva el dret d’anular o ajornar els seus cursos si el 
nombre d’alumnes matriculats no es cobreix. En aquest cas, l’escola retornarà el 
pagament del primer mes. 

3.- Teatrèmol Produccions regeix les seves vacances d’acord amb el calendari de l’any 
lectiu escolar, el qual es troba disponible per consultar a la recepció. 

4.- Per reservar la plaça, és necessari pagar el primer mes de curs.

5.- Les altres mensualitats han de ser pagades entre el dia 1 i el dia 10 de cada mes.

6.- És responsabilitat de Teatrèmol Produccions l’aclariment de qüestions relacionades 
amb l’orgànica general de l’espai, el calendari escolar i les mensualitats.

7.- És responsabilitat de Teatrèmol Produccions avisar sobre qualsevol alteració de 
l’horari de la classe o de la substitució del professor de la disciplina.

8.- Tant el mobiliari com el material didàctic són propietat de l’Escola. Les despeses de

reparació i/o reposició en cas de desperfectes per utilització indeguda del mobiliari, béns, 
mobles, danys ocasionats a terceres persones, etc… seran carregats a l’alumne

9.- Es concedeix expressament a Teatrèmol Produccions permís per utilitzar tots aquells 
materials fotogràfics de qualsevol tipus en els quals apareixin participants, per a la 
promoció i publicitat dels seus programes, llevat que expressament se’ns notifiqui la 
voluntat de no ser inclòs dins la nostra base de dades. 

10.- Les sessions formatives començaran amb puntualitat. Arribar tard a una sessió 
constitueix una falta de respecte cap els companys i el professor. 

11.- Es pressuposa una actitud de respecte i participació a l’aula. Menjar, parlar, fer renou 
i, en general, qualsevol actitud que perjudiqui el transcurs de la sessió no són actituds de 
respecte. El professor està en el seu dret de convidar l’alumne que adopti una actitud 
irrespectuosa a abandonar la sessió.

12.- L’Escola no es fa responsable de l’extraviament dels objectes personals de l’alumne

13.- A més, per l’actual situació de COVID, dóna constància del coneixement de les 
mesures de control de les classes, tot i acceptar que prenent totes les mesures el risc 
zero no existeix i es compromet a no portar-lo si veu que té alguns dels símptomes de la 
malaltia, com a mesura de prevenció. 


L’alumne/a accepta les condicions exposades, corroborant-les amb la seva firma i data 

Palma,                            de                              de 2020        Firmat:  
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