SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ
AULA MUNICIPAL DE TEATRE

CURS 2017/2018

DADES DE L’ALUMNE/A
COGNOM

COGNOM

ADREÇA

DATA NAIXEMENT

TELÈFON

NOM

DNI

CODI POSTAL

CIUTAT

CORREU ELECTRÒNIC

CURS:
Si l’alumne es menor > DADES DEL/LA TUTOR/A
COGNOM

COGNOM

ADREÇA

TELÈFON

NOM

DNI

CODI POSTAL

CIUTAT

CORREU ELECTRÒNIC

Bonificació per família nombrosa o monoparental
Documentació que s’aporta:
Original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent on constin els membres de la unitat
familiar.
•
•

Es poden concedir drets parcialment gratuïts als alumnes empadronats a Lleida ( Els menors hauran
d’estar empadronats en el mateix domicili que els seus pare, mare o tutors legals)
Per poder sol·licitar bonificació l’alumnat i/o famílies haurà d’estar al corrent de pagament de tarifes i no
tenir cap deute amb l’Ajuntament

En/Na ......................................................... ...................... com a ................................presento la
sol·licitud de bonificació dels drets de matrícula i declaro que són certes les dades que faig constar
en aquest document. (Qualsevol dada falsa anul·larà aquesta sol·licitud)
Signatura,

Lleida, ....................................de 2017
En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us
informem que les dades personals que proporcioneu, la documentació annexa, així com també les dades que es generin
d’aquestes s’incorporaran i es tractaran en un fitxer automatitzat, la finalitat del qual és la gestió del procés de matrícula dels
centres educatius municipals , sense que s’utilitzin per cap altra finalitat, i es podran cedir només d’acord els termes previstos a la
llei. El responsable d’aquest fitxer és l’Ajuntament de Lleida, amb CIF P2515100B i domicili Pl. Paeria núm.: 1, 25007 de Lleida.
Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la
vigent Llei orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, sol·licitant-ho personalment, amb la deguda identificació, per
correu postal o per correu electrònic a l'Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana. Pl. Paeria, 11 baixos, (edifici Pal·les) - 25007, Lleida

