
L’AAGT es reserva el dret d’anul·lar o ajornar el curs si no hi ha prous alumnes. En tot cas seria reemborsat l’import abonat.

CEPTA-REUS
Alcalde Joan Bertran, 30 • 43202 Reus
Telf. 977 323 552 • Fax. 977 332 984
eMail: info@aagt.cat

Secretaria:

Full de sol·licitud d’inscripció en un curs de formació
CURS Referència interna AAGT

Nom D.N.I.

AdreçaPoblacióCodi postal

Telèfon Adreça electrònica

Formació prèvia

Dades de l’alumne
Cognoms

Nom de l’empresa C.I.F. o N.I.F.

AdreçaPoblacióCodi postal

Telèfon Adreça eectrònica

Càrrec i departament actual de l’alumne inscrit

Dades de l’empresa

Persona de contacte

Normes d’inscripció i forma de pagament

Per a formalitzar la inscripció cal fer arribar, físicament o digital, a la secretaria de l’AGGT:
 1) Aquest full d’inscripció degudament complimentat, 
 2) una cópia del D.N.I. de l’alumne 
 3) una cópia del comprobant de l’ingrès o de la transferència 
     al compte de l’AAGT al Banc de Sabadell   IBAN núm.   ES16 0081 0087 52 0001438545. 

Si desitgeu factura, indiqueu a quines dades:       De l’empresa         De l’alumne 

S’acceptaran inscripcions fins a dos dies previs al curs. 
La formació està excempta de càrrec de l’IVA

A l´efecte de l´establert en la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre de Proteció de Dades de Caràcter Personal i de la Llei 34/02, d´11 de juliol, de 
Serveis de la Societat de la Informació i de Correu Electrònic (LSSI), Associació arts gràfiques de Tarragona, garanteix la confidencialitat de les dades 
personals dels seus clients. Li comuniquem que les seves dades de Caràcter Personal formen part d´una base de dades gestionada sota la responsabilitat 
de Associació arts gràfiques de Tarragona., amb la finalitat d´informar-li de novetats o perquè ens hagi sol.licitat informació comercial en algun moment, 
és perquè vostè ha autoritzat que les seves dades figurin en un fitxer comercial automatitzat. És voluntat de Associació arts gràfiques de Tarragona. evitar 
l´enviament deliberat de correu no sol.licitat, per la qual cosa podrà en tot moment exercitar els seus drets d´accés, rectificació, cancel.lació i oposició de 
les seves dades de caràcter personal per correu ordinari (c/Alcalde Joan Bertran, 30, Reus)

Signatura de l’alumne
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