
ESCOLA DE MÚSICA HIPÒLIT MARTÍNEZ 
CIM BENIMACLET

Adreça: C/ Hipòlit Martínez nº 3. CP: 46020 .València.
Telèfon: 96 369 17 03
Correu electrònic: escola@cimbenimaclet.com 

FULL DE MATRÍCULA PER ALUMNES DE NOU INGRÉS  C.P. PARE CATALÀ 

Per cursar estudis és imprescindible ser Soci o Sòcia del CIM Benimaclet, pare/mare , 
l’alumne/a o familiar directe. La quota és pagarà durant els 12 mesos de l’any.

DADES PERSONAL DEL SOCI/A

NOM DE/LA SOCI/A

COGNOMS

D.N.I.

PROFESSIÓ

DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A

NOM DE L’ALUMNE/A

COGNOMS    

D.N.I.

DATA DE NAIXIMENT

CORREU ELECTRÒNIC     I   TELÈFON

ADREÇA – LOCALITAT –CODI POSTAL

Nº COMPTE BANCARI

OBSERBACIONS: INTOLERÀNCIES 
ALIMENTARIES I D’ALTRES.

DADES PERSONALS DEL PARE I LA MARE

NOM DEL PARE

PROFESSIÓ

TELÈFON

NOM DE LA MARE

PROFESSIÓ

TELÈFON

CORREU  ELECTRÒNIC

COMPTE BANCARI

IMPORTANT: Una assegurança de FAPA cobreix l’alumnat que participa en les activitats extraescolars. Per tal que els 
vostres fils/filles puguen comptar amb aquesta cobertura, cal que sigueu socis/sòcies de l’AMPA. Ês per aixó que per ta 
lde formalitzar la inscripció en aqueste activitas, és imprescindible que sigueu socis/sòcies de l’AMPA i que estigueu al 
corrent del pagament de la quota anual.info 

DATA  D’ENTREGA  I  SIGNATURA  



Sr./Sra.,                                                                          

amb DNI_______________  i de professió
con                                                       y de profesión

Domiciliat/da en _________________________________________núm ___ pta. __ C.P.
Domiciliado/da

Localitat________________tel.____________ mòbil  ____________, fecha 
nacimiento________,
localidad                                           tel.                                        movil                                          
data de naixement,

e-mail:

d’ acord  amb  el  reglament  d’esta  Societat,  sol·licita   el   seu   ingrés  com  a  soci, 
avalat/da per
de  acuerdo con el reglamento esta   Sociedad,   solicita       su           ingreso como     
socio, avalado    por
___________________________________ i 

Valencia, ___ d ________ de 201_

L’interessat/da

Proponent                                                 Proponent

Forma de pagament: domiciliació bancària
Forma de pago: domiciliación bancaria

Dades del Banc o Caixa d’Estàlvis
Nom ...................................................... Sucursal..........................................
C/.........................................................................Població..............................
Iban Entitat Suc. DC Núm. C/C
…….. .............. .............. ........ ...........................................................

Aprobada la seua admissió per la Junta Directiva el dia ..............................

Es necessàri la presentació de fotocopia del D.N.I. i 2 fotos tamany carnet.
Es necesaria la presentación de fotocopia de D.N.I. y 2 fotos tamaño carnet.

Sol·licitud d’ingrés núm_______
Solicitud de ingreso nº



                C/ BARÓN DE SAN PETRILLO, 14. 46020 VALENCIA. / TLFO./FAX : 963.691.879 / 
WWW.CIMBENIMACLET.COM/

NOMBRE Y APELLIDOS /NOM I 
COGNOMS…………………………………………………………………...…………………………………………………

N.I.F..……………………………………

DIRECCIÓN 
/ADREÇA…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TELÉFONO/ TELÈFON……………………………………………………………………………………………………….

TUTOR/A (En caso de menores) /(En cas de menors)………………………………………………………………………

DNI……………………………………………

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal 15/1999 de 13 de diciembre se le comunica que sus datos 
están incorporados a un fichero titularidad de Centro Instructivo Musical, con C.I.F. G-46065363  y cuya finalidad es el tratamiento de los 
mismos con el fin de llevar a cabo la gestión contable y fiscal de la empresa, así como el mantenerles informados de las actividades a realizar 
por este centro. Por tanto, Vd. recibirá puntual información de cualquier variación que se produzca en el catálogo de nuestra entidad.

Se le informa también que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, enviando una solicitud por 
escrito acompañada de la fotocopia de su DNI a la siguiente dirección:
Calle:           Barón de San Petrillo, 14-Bajo
Población   46020- Valencia             

En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal 15/1999 de 13 de desembre se li comunica que les 
seues dades estan incorporades a un fitxer titularitat de Centre Instructiu Musical, amb C.I.F. G-46065363  i la finalitat del qual és el 
tractament dels mateixos a fi de dur a terme la gestió comptable i fiscal de l'empresa, així com el mantindre’ls informats de les activitats 
a realitzar per este centre. Per tant, vosté rebrà puntual informació de qualsevol variació que es produïsca en el catàleg de la nostra 
entitat.

Se l’informa també que pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si és el cas, oposició, enviant una sol·licitud per escrit 
acompanyada de la fotocòpia del seu DNI a la direcció següent:
Carrer:           Baró de Sant Petrillo, 14-Baix
Població   46020- València              

Fdo/Signat: 
……………………………………………………………………………………………

En……………………… a ...… de………….………………… de ……...…… 

                C/ BARÓN DE SAN PETRILLO, 14. 46020 VALENCIA. / TLFO./FAX : 963.691.879 / 
WWW.CIMBENIMACLET.COM/




