
euskara Matrikula-orria
Full de matriculació

IKASTURTEA / CURS: DATA: 

                      (UUUU-HH-EE / AAAA-MM-DD)

IKASLEAREN DATUAK / DADES DE L’ALUMNE:

NA/FK DNI/NIF: Izena / Nom:

Deiturak / Cognoms:

E-posta / e-mail: 

Telefonoa / Telèfon: Bazkidea / Soci: 

IKASTAROAREN DATUAK / DADES DEL CURS:

Aurrez aurreko ikastaroak /   Classes presencials  :  Autoikaskuntza online /     Autoaprenentatge online  :  

Maila / Nivell: Maila / Nivell:

Ordutegia / Horari: Ordutegia / Horari:

     1. aukera / 1a opció:      1. aukera / 1a opció:

     2. aukera / 2a opció:      2. aukera / 2a opció: 

     3. aukera / 3a opció:

Oharra: Ikaslea bigarren aukerako ordutegian jarri baino lehen, beti deitzen diogu telefonoz aldaketa egiteko baimena eskatzeko.
Nota: Abans d’assignar la segona opció d’horari a l’alumne , sempre li truquem per demanar permís per fer el canvi.

ORDAINKETA / PAGAMENT:

Aukera / Opció: 

Tasa ordainketa / Pagament taxa: 
(edo matrikula osoa / o la matrícula sencera)

Banku helbideratze datuak / Domicialiació bancària:

Epea(k) bazkide-kuotaren kontutik ordaindu nahi bad(it)uzu, ez idatzi zenbakirik; jarri “bazkide kontua”.
Si voleu pagar el(s) termini(s) del compte del qual pagueu la quota de soci, no escriviu cap xifra, poseu només “compte soci”.

Kontu korronte zk. (22 zifra) / Núm. compte corrent (22 xifres):          Sinadura / Signatura: 

IBAN: 

Jabearen izen-deiturak / Nom i cognoms del titular:

Legeari jarraituz Euskal Etxeak jakinarazten dizue zuen datuak fitxategi 
batean gordeko ditugula, gure ekintza, ikastaro edota tailerren berri 
eman ahal izateko. Indarrean dagoen datuen babeserako legediak 
onartzen dizkizuen eskubideak erabili ditzakezue (eskuratu, zuzendu, 
ezabatu…)  93 310 22 00 telefonora deituz edo helbide honetara 
idatziz: barcelona@euskaletxea.cat 

En compliment de la normativa vigent, l'Euskal Etxea us informa que les
vostres dades s'integren en un fitxer, amb la finalitat de poder-vos 
mantenir informats de les nostres activitats i dels cursos o tallers als 
quals us heu inscrit. Podeu exercir els drets reconeguts en la normativa 
de protecció de dades vigent (accés, rectificació, supressió...) trucant al 
93 310 22 00 o adreçant-vos a barcelona@euskaletxea.cat 

A aukera: Ikasleak matrikula osoa ordainduko du. Ez bete bankuko daturik.
B aukera: Ikasleak tasa ordainduko du (100€)  + 1 epe urrian. Bankutik
C aukera: Ikasleak tasa ordainduko du (100€) + 3 epe (urr, aza, abe) Bankutik

Opció A: L’alumne ingressa tota la matrícula. No ompliu les dades bancàries.
Opció B: L’alumne ingressa la taxa (100€)  + 1 termini a l’octubre. Domiciliat
Opció C: L’alumne ingressa la taxa (100€)  + 3 terminis (oct, nov, des). Domiciliat
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