
Full d’inscripció Explorium Curs 2017 - 2018

ESCOLA

DADES ALUMNE

NOM I COGNOMS

DATA DE NAIXEMENT

DADES FAMILIARS

NOM PARE / TUTOR 1 MÒBIL  1

EMAIL TUTOR 1

EMAIL TUTOR 2

NOM MARE / TUTOR 2 MÒBIL  2

Petits eXploradors (P4-P5)

Botix - Robòtica educativa i 
videojocs

BrainArt - Matemàtiques 
creatives

Science - Científics i inventors

MÒBIL / EMAIL EXTRA

MUNICIPI

DADES DE PAGAMENT

Pagament per domiciliació bancària
Haureu de portar una ordre de domiciliació SEPA omplerta i signada pel titular del compte.
Tenim fulls model a la vostra disposició. 

El signat de la inscripció CEDEIX els drets d’imatge de les fotografies o vídeos que es puguin 
prendre durant les activitats organitzades directament per eXplorium, sense cedir-les a 
tercers amb finalitats comercials. 

Sí No Signatura:

- Tot rebut retornat, tindrà un recàrrec de 5€ per persona i rebut. 
- Els cobraments es realitzaran durant la primera setmana de cada mes. 
- Les baixes i els canvis de número de compte, s’han de comunar abans del dia 20 del mes 
anterior al correu electrònic extraescolars@explorium.cat o al 93 158 48 71.



Ordre de domiciliació de deute directe SEPA - BÀSIC

Nom del creditor: EXPLORIUM, S.L. 

Direcció: Carrer Banys, 166 

Codi Postal - Població: 08530 - La Garriga

Província - País: Barcelona - Espanya

Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ Ordre de Domiciliació, vosté autoritza a l’emisor o 
creditor identificat en el mateix a enviar ordres a la seva entitat financera per a deure la seva 
compta i a la seva entitat financera per deure els imports corresponents a la seva compta en 
relació amb les ordres del creditor indicat. 

Nom del deudor: 

N.I.F. del deudor: 

Direcció del deudor: 

Codi Postal - Població:

Província - País: 

Nom del banc deudor: 

Número de compta - IBAN:                        E S

Tipus de pagament: Pagament Recurrent

Data - Localitat: 

Firma/s del deudor/es: 


