
Ctra. de Vila i de Beixalís,  

Casa Nova Jaumet, núm.2 

AD200 Encamp  

Tel. 88 18 18 

info@escolabroadway.com 

 

FULL D’INSCRIPCIÓ  

ADULTS 

CURS 2022-2023 

 

    RENOVACIÓ ALUMNE/A   NOVA INSCRIPCIÓ  

 

2. Disciplines 

 

ADULTS 

(+18 anys) 

INTERPRETACIÓ 

 Dimarts de 20.30 h a 21.30 h 

 Dimecres de 10.30 h a 11.30 h 

MODERN JAZZ 

 Dilluns de 19.30 h a 20.30 h 

 Dimecres 20.30 h a 21.30 h 

 Dijous de 10.30 h a 11.30 h 

BALLET  Dimecres de 19.30 h a 20.30 h 

COUNTRY 
 Dimarts de 10.30 h a 11.30 h 

 Dijous de 19.30 h a 20.30 h 

CLAQUÉ  Divendres de 18.30 h a 19.30 h 

CLIP WORK 

 Dilluns de 20.30 h a 21.30 h 

 
Divendres de 19.30 h a 20.30 h 

1. Dades de l’alumne/a 

Nom i Cognom: 

Data de naixement: 

Adreça: Codi postal: 

Telèfon: 

Adreça electrònica: 

Carnet Jove →  SI             NO Núm: 

mailto:info@escolabroadway.com


ADULTS 

(+18 anys) 
BALLET FIT 

 Dilluns de 13.30 h a 14.30 h 

 Dimarts de 19.30 h a 20.30 h 

 Dimecres de 13.30 h a 14.30 h 

 Dijous de 20.30 h a 21.30 h 

 Divendres de 10.30 h a 11.30 h 

 

3. Dades bancàries 

Nom i cognom del/ de la titular del compte:  

Entitat bancària:  

Compte IBAN: AD  
 

4. Drets d’imatge 

 
Autoritzo a Broadway Escola de Teatre Musical perquè la meva imatge pugui aparèixer en 
fotografies i/o vídeos de qualsevol suport imprès o digital, incloses les xarxes socials i la web de 
l’escola.  
 
                                     SÍ                                               NO 
 

 

Avís Legal: 
En virtut del contingut de la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, l’informem 

que les dades personals contingudes en el present document s’inclouran en un fitxer confidencial i propietat exclusiva 

de Broadway escola de teatre musical per a la gestió administrativa i de la comunicació d’activitats. El consentiment 

de la cessió de dades personals és revocable i vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició 

dirigint-se a Broadway escola de teatre musical. 

Autoritzo a Broadway escola de teatre musical al tractament de les meves dades personals amb la finalitat 

indicada anteriorment. 

Autoritzo a Broadway escola de teatre musical per a que m’enviï e-mails informatius sobre els cursos que 

ofereixi el centre. 
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