HOJA DE INSCRIPCIÓN 2021-2022
Apellidos:

Presencial

Nombre:

On line

Teléfono:

Cliente CaixaBank

E-mail:

No Cliente

CURSOS (CLIENTES DE CAIXABANK 65 € / NO CLIENTES DE CAIXABANK 100 €)
Seres mágicos medievales

Mujeres ar stas (I)

Conocer la Edad Media I. Historia Mediev. Univ.

Malviviendo del arte

Descubrir la Palma histórica I. Visita guiadas

Mujeres ar stas (II)

La brujería en Mallorca y en el mundo

¡Vivir la ópera!

Descubrir la Palma histórica II. Visitas guiadas

Palacios reales y arquitecturas nobiliarias

Conocer la Edad Media II. Historia med. España

Curso de Egiptología, historia, sociedad,

Frederic Chopin. El poeta del piano 46 €/ 70 €

Taller de Escritura crea va
Primero
Segundo y Tercero

Neuroac vate! (140 € / 180 €)

155 € / 175 €
185 € / 205 €

Primero-miércoles de 17.00-18.00 horas

Grupo 1-lunes de 17.00 a 18.30 h

Segundo-miércoles de 17.00-18.15 horas

Grupo 2-martes de 09.30 a 11.00 h

Grupo 3-jueves de 17.00 a 18.30h
Tercero -miércoles de 18.30-19.30 horas

ti

ti

ti

tí

Grupo 4-viernes de 17.30 a 19.00h

COMPTE D’ABONAMENT
ES06 2038 3435 1360 0018 8391

Les dades personals que faciliteu s’incorporaran en un txer de la Fundació “SA NOSTRA”, Caixa de Balears per a l’organització i la
ges ó administra va i econòmica de l’esdeveniment i per mantenir-vos informat de les ac vitats i dels serveis que ofereix la
Fundació “SA NOSTRA”, Caixa de Balears. Recordau que si consignau dades personals de tercers n’heu d’haver ob ngut prèviament
el consen ment i els heu d’informar dels aspectes aquí indicats.
Amb la formalització de la inscripció, consen u expressament que les
vostres dades personals, inclosa la vostra imatge, siguin captades i
incorporades en un txer de dades de caràcter personal d’aquesta en tat
amb nalitats històriques i per elaborar la memòria anual d’ac vitats
desenvolupades.
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Per exercir els vostres drets d’accés, de rec cació, de cancel·lació i
d’oposició, podeu enviar un escrit amb una còpia del DNI adjunta a la
Fundació “SA NOSTRA”, Caixa de Balears, carrer de la Concepció, 12.
07012. Palma, Illes Balears.

