
BASES
____

1. Es convoca el Curs de Perfeccionament Musical, que es realitzarà
del 19 al 23 de juliol del 2021.

2. Als participants se’ls farà entrega al final del curs d’un diploma
acreditatiu d’assistència.

3. La data límit d’acceptació d’inscripcions acabarà el 30 de juny del
2021.

4. Els preus per modalitat són:

Alumnes de l’Ateneu Musical Schola Cantorum: 130 euros
Alumnes aliens: 150 euros

5. L’horari del curs serà:

Dilluns a dijous
9h30 a 13h30 de 15h30 a 18h30

Divendres
9h30 a 13h30
Audició del curs a les 19h00

Classes: CEIP l’Assumpció
C/ Ramón y Cajal, 1

Audició: Seu de l’Ateneu Musical
Carretera Algar 25, nau 4

6. L’organització ha previst, per a aquells alumnes que ho sol·liciten,
dinars de menú a preu especial, que es pagaran cada dia al mateix
restaurant.

7. Reserva de matricula: la matrícula estarà formalitzada quan s’haurà
rebut a la secretaria del curs el justificant de pagament i el
formulari d’inscripció amb la fotocòpia del DNI.

8. La matrícula es pot ingressar en aquest compte:

Caixa Rural La Vall San Isidro
ES61 3111 5099 4811 5232 6227



9. El nombre de places és limitat. El criteri de selecció serà per rigorós
ordre d’inscripció i també pel professorat d’acord amb el millor
aprofitament de l’assignatura. La decisió serà inapel·lable.

10. L’organització es reserva el dret a fer els canvis que, per força major,
calga adoptar, si es dóna el cas.

11. Si algun dels instruments no arriba als 5 alumnes, cap la possibilitat
que es facen alguns canvis d’horari. S’avisarà a l’alumnat amb
anterioritat per a informar de les modificacions pertinents.

12. Tots els alumnes matriculats en el curs, accepten les condicions
d’aquestes bases.

13. Per a tota classe d’informació s’hauran d’adreçar a la secretaria del
curs.

ATENEU MUSICAL SCHOLA CANTORUM
Carretera d’Algar, 25 - 12600 La Vall d’Uixó, Castelló

Tlf. 964660007  Mòbil. 656921711
lascholacantorum@hotmail.com

____
INSCRIPCIÓ

www.lascholacantorum.org

http://www.lascholacantorum.org

