
 

 
Plaça del Castell 1 
46940 Manises 
CIF: P4616100F 
 
Tel. 96 154 51 16  
Fax 96 152 04 53 
www.manises.es 

SOL.LICITUD MATRÍCULA TALLERS TEMPS LLIURE 

 
   DATA _____________________ 

  
   NÚM.  _____________________ 

 
REGISTRE GENERAL 

 
 

AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE MANISES  
Les dades facilitades per vosté, en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat del Ajuntament de Manises, per a l'exercici de les seues funcions pròpies 
en l'àmbit de les seues competències, de conformitat amb la LO 15/99 de protecció de dades de caràcter personal. Vosté podrà exercir els seus drets d'accés i rectificació per 
mitjà d'instància presentada en el Registre General d'Entrada del Ajuntament, o be, mediant correu electrònic: lopd@manises.es 
 

DADES PERSONALS 

Nom i cognoms                                                                                     DNI / NIE   
  

Correu electrònic                                                                                   Telèfon                                                        Data Naixement 
 

□ El sol·licitant designa com a mitjà preferent de recepció de notificacions l'adreça de correu electrònic assenyalada, en 
els termes previstos per l'article 13 de la Llei 39/2015. Igualment es recomana es facilite un telèfon on rebre comunicacions. 
Domicili                                                                                                  Localitat               Codi Postal 

En el cas d'un menor, esta instància haurà de ser sol.licitada pel seu REPRESENTANT LEGAL 

Nom i cognoms                                                                                     DNI / NIE   

Correu electrònic                                                                                   Telèfon                                                        Data Naixement 
   

Domicili                                                                                                  Localitat               Codi Postal 

EXPOSE 

Que seent coneixedor/a de les normes de matriculació 

SOLICITE 

Que  s'admeta la presente sol.licitud i la matriculació en el següent taller: 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

FORMA DE PAGAMENT: DOMICILIACIÓ BANCÀRIA  

IBAN 

   
   

ENTITAT BANCÀRIA    
   

SUCURSAL    D.C.    COMPTE    

Titular del compte    
   

DNI / NIE    
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Manises,  
(FIRMA) 
 
 
 
 
 

□ Autoritze que la imatge de l'alumne/a puga aparéixer en els reportatges gràfics que es realitzen de les 
activitats del taller on està matriculat/ada. 

 
 

Versión 2.1 – 15/07/2015 



Els tallers de temps lliure, així com el seu horari, seran els especificats en l'oferta d'activitats del curs corresponent, que podran arreplegar en els 
punts d'informació municipals. 

 
L'import de la matrícula de cada taller s'abonarà a través d'una autoliquidació. 
No procedirà la devolució de l'import de la matrícula excepte en cas d'anul·lació del taller per part de l'Ajuntament de Manises. 

 
L'alumne/a comunicarà la modificació de dades o anul·lació de la matrícula, en els terminis legalment establits en l'oferta de tallers de temps lliure 
corresponent. 
 

La matriculació queda supeditada al pagament de tots els rebuts del curs anterior.  
 

Les mensualitats dels tallers es pagaran a través de domiciliació bancària en el compte que l'alumn@ ordene, en els primers dies de cada mes. 
 

Baixes: 
* Voluntària per part de l'alumne: S'haurà d'efectuar per escrit, en el registre d'entrada municipal del departament d'administració de la Casa de 

Cultura. Serà efectiva a partir del dia 1 del mes següent de la data d'entrada de la sol·licitud. 
* Administrativa: Automàticament davant l'impagament del segon rebut domiciliat tornat. 
 
La baixa administrativa no eximix de l'obligació del pagament de les quantitats pendents. 
 
L'incorrecte comportament de l'alumn@ en classe pot ser motiu de baixa per decisió del Servei de Cultura, sempre que, després de notificar-ho a 

l'alumn@, no millorara el seu comportament. 
 
 
Més informació: Casa de Cultura, 96 153 43 10. 
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