DADES PREINSCRIPCIÓ
DURADA DEL CURS

NOM

De novembre de 2018 a juny de 2019
COGNOM

DATES INICI / FI CURS INICIACIÓ

27 de novembre / 4 de juny

TELÈFON

DATES INICI / FI CURS AVANÇAT

MAIL

MOSTRA FINAL DE CURS

Vull rebre informació del Teatre de Lloret:

28 de novembre / 5 de juny
7, 8 i 9 de juny de 2019

LLOC DEL CURS

Sales d’assaig del Teatre Municipal

Sí
No

Entrega aquest formulari a les
oficines del Teatre de Lloret
En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal,
us informem que, amb la finalitat de gestionar aquest document, les vostres dades s’inclouran en
els fitxers del Teatre de Lloret amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, d’acord amb la
normativa aplicable. Podeu exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació al Teatre de Lloret.

PREUS

CURS INICIACIÓ I CURS AVANÇAT
122 € / 91,50 € carnet jove i jubilat

JORNADA DE PORTES OBERTES

7 de novembre de 21 a 23 h

CURSOS 2018-2019

Inscripcions En Línia:

(a partir del 29 d’octubre)
Entreu al web:

PAS 4: Escolliu el curs.
Es requereix targeta de crèdit per a tots els cursos.

www.lloret.cat

Seguiu les instruccions de les imatges:

CURSOS 2018-2019

PAS 1: Cliqueu al banner Tramits en Línia.

Curs Iniciació
Dimarts de 21 a 23 h

(dues hores setmanals)

Curs Avançat

Documentació necessària:
• Per obtenir l’IdCat mòbil es requerirà:
- DNI, targeta sanitària, telèfon mòbil
i adreça de correu electrònic

Dimecres de 21 a 23 h

(dues hores setmanals)
Tallers d’aprenentatge basats
en tècniques actorals i teatrals,
adequats als diferents nivells
interpretatius dels participants,
amb l’objectiu de treballar la
creació d’un espectacle teatral a
presentar al Teatre Municipal.

PAS 2: Identifiqueu-vos.
Es requereix DNI, targeta sanitària, telèfon mòbil
i adreça de correu electrònic

• Per fer la inscripció als cursos es requerirà:
- DNI, telèfon mòbil i targeta de crèdit
(habilitada per pagaments web)
Per l’identificació podeu accedir:
• A través del Sistema VÀLid: Podeu donar d’alta
l’IdCAT mòbil al moment de la inscripció
(Servei d’dentificació a través del mòbil)
• A través del Certificat digital

PAS 3: Cliqueu a Inscripcions cursos.

INSCRIPCIONS
En línia 80%: www.lloret.cat/inscripcions
Del 29 d’octubre al 15 de novembre de 2018

Assistència telefònica:

93 026 72 25

de dilluns a divendres de 9 a 15 h

Presencial 20%:
19 i 20 de novembre de 2018
de 10 a 14 h a les oficines del Teatre

Correu electrònic:

servei_suport@tictools.es
Vídeo procés inscripció:

https://youtu.be/exoo2KNYjc8

