
Cognoms

Nom

Data naixement

DNI

Adreça

Núm. Pis  Porta

CP Població

Telèfons contacte

Correu electrònic

Nom pare/mare o tutor legal

Instrument

Nivell estudis realitzats

Àmbit al qual s’inscriu

             Músic/a Actriu/actor Tècnic/a

Cal fer una reserva de plaça 
de 250 € per a les 

inscripcions al 1r torn 
(del 26/06 al 03/07) i de

350 € per al 2n torn 
(del 20 al 31/07).

La resta del pagament 
s’haurà d’haver efectuat 

abans del dilluns 6 de juny.
Qualsevol anul·lació 

després del dia 15 de juny 
no implicarà el retorn de 

l’import.
Amb la inscripció cal 

adjuntar el comprovant de 
l’ingrés de reserva al 

compte IBAN: ES02 2100 
0336 65 0200144712,
a nom de l’Escola de 

Música L’Intèrpret i amb el 
concepte “CAMP ROCK 

2022” i el nom i cognoms 
del/de la participant.

L’escola es reserva el dret a 
modificar qualsevol 

aspecte organitzatiu per a 
la millora del 

funcionament del campus.

Escola de música autoritzada i centre autoritzat de grau professional per la Generalitat de Catalunya

MARQUEU EL TORN ESCOLLIT AMB UNA “X”, EMPLENEU EL 
DOCUMENT EN LLETRES MAJÚSCULES I RETORNEU-LO SIGNAT

Signatura dels pares

INFORMACIÓ
IMPORTANT:

Del 20 al 31 de juliol
Casa de colònies LA DEVESA,

Rupit (Osona)

L’INTÈRPRET
CAMP ROCK +12

Per a alumnes d’ESO i 
batxillerat, dels 12 als 18 anys

actors i actrius, músics i tècnics.

Tractem les dades que ens facilita per tal d'enviar-li informació relacionada amb la nostra escola per qualsevol mitjà (postal, correu electrònic o telèfon) i convidar-lo a esdeveniments organitzats per l'escola. Les dades proporcionades es conservaran mentre no 
sol·liciti el cessament de l'activitat. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si l’ESCOLA L’INTÈRPRET està tractant les seves dades personals; per tant, té dret a accedir a 

les dades, a rectificar les inexactes o a sol·licitar-ne la supressió quan no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.

Escola de Música L’Intèrpret · C/ Dolors “Lolín” Sabaté, 11 · 25003 Lleida · Tel.  973 26 39 06
+ INFO A:
linterpret.com

Butlleta d’inscripció 
l’INTÈRPRET CAMP ROCK, juliol 2022

Alumnes de primària
actors i actrius i músics 

(mínim 4 anys d’instrument)

Del 26 de juny al 3 de juliol
Casa de colònies  LA DEVESA,

Rupit (Osona)

JÚNIOR
CAMP ROCK +6
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