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De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de 
les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD 3/2018) i seguint les Recomanacions i Instruccions emeses per l'Agencia 
Espanyola de Protecció de Dades (A.E.P.0), S'INFORMA: A ESPAI OBERT, CENTRE DE CREIXEMENT SCCL tractem la informació que ens facilita per tal de prestar-
los el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant 
els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran a tercers excepte en els casos en que hi hagi una obligació legal. 
Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a ESPAI OBERT, CENTRE DE CREIXEMENT SCCL estem tractant les seves dades personals de forma correcta, 
pot rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries dirigint-se a Espai Obert a traves del correu: 
info@espai-obert.com, o mitjançant les nostres dades de contacte habituals com el telèfon 93 745 00 53. 

  

 

 

NORMATIVA ESPAI OBERT 
 
1. Les quotes es domiciliaran a partir del dia 3 de cada mes. 

 
2. La matricula per la inscripció de nous alumnes és de 30€. Hi ha una quota 
de manteniment de 5€ pels mesos que t'absentes. Si et dones de baixa i 
posteriorment tornes a donar-te d'alta per ser antic alumne, reps un 50% de 
descompte en el pagament de la matricula (15€). 

 
3. En cas de baixa o qualsevol canvi de tarifa o assignatura, l'alumne/a haurà 
de comunicar clarament per escrit, via whastapp o correu electrònic, les seves 
intencions i voluntat de canvi de situació. Aquesta es tindrà de comunicar 
abans del dia 1 de cada mes. Si la baixa es produeix posteriorment d’aquest, 
l‘alumne/a es compromet a pagar la mensualitat complerta, encara que no 
hagi assistit a cap classe aquest mes. 

 
4. Espai Obert no es fa responsable dels objectes oblidats o perduts. 
 

5. És obligatori mantenir l'ordre als vestuaris, deixant lliure els espais comuns 

el màxim possible, per tal de que la resta d'alumnes de les diverses classes 

puguin gaudir també d'aquest espai lliure i ordenat.  

El mes de Juliol s’han de deixar les guixetes totalment lliures per afavorir les 

tasques de neteja i manteniment durant el mes d'agost. 

 

6. L'alumne/a comunicarà al/la professor/a, qualsevol limitació física o 

patologia que s'hagi de tenir en compte pel correcte desenvolupament de 

l'activitat. 

 

7. Les faltes d'assistència a classe són responsabilitat de l’alumne/a i aquestes 

no impliquen modificacions en l'import de la quota, tot i que podeu recuperar 

la sessió setmanal en algun altre horari de la mateixa disciplina. 

 

Aquest mateix document està disponible per a consulta i descàrrega a la pàgina web: 

www.espai-obert.com/normativa 

 

Jo he llegit i accepto la normativa del centre

  

 
 

SIGNATURA: 
 

http://www.espai-obert.com/normativa

