
A data 14 de gener del 2000, va entrar en vigor la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Serveis del lleure oci i més S.L. manté des de fa anys una rigorosa política de privadesa 
amb les dades dels seus clients. Continuant amb aquesta política de protecció de la privadesa, li informem que les seves dades han estat incorporats en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Serveis del lleure oci i més 
S.L. amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè. Així mateix, li informem que pot exercir els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la 
nostra adreça, ociimes@ociimes.com o a Cristòfol Colom, 14 de Muro - Illes Balears. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos 
qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts. 

 

 

 

Escola de Formació 

 

INSCRIPCIÓ CURS MONITOR DE TEMPS LLIURE 

CONVOCATÒRIA:  M1/19  

DIES: 16, 17, 23, 24 I 30 DE MARÇ, 6, 7, 13, 14, 18, 24, 25, 26, 27 D’ABRIL I 18 I 19 DE MAIG 

 

NOM: 

COGNOMS: 

DATA NAIXEMENT:   DNI: 

DOMICILI: 

CODI POSTAL: POBLACIÓ: 

TELÈFON/S DE CONTACTE: 

CORREU ELECTRÒNIC: 

 

NIVELL D’ESTUDIS ACADÈMICS: 

ESTUDIS EN CURS:  

 

Signatura:               Muro, ________ d ___________________ de _______  

 

 

      

 

ENGANXAU 

AQUÍ LA 

FOTOGRAFIA 
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PODEU REALITZAR EL PAGAMENT  

(225€ si la inscripció es realitza fins al 28 de febrer o 250€ si la inscripció es realitza després del 28 de febrer) 

 En efectiu en el moment d’entregar la documentació al Centre d’estudis OCI I MÉS, 

carrer Joan Carles I, 59 - baixos, de Muro. 

 Mitjançant ingrés o transferència bancària a CAIXA COLONYA núm. de compte: ES56 

2056 0016 0110 0205 4128. (Sempre després de comprovar que hi ha places disponibles) 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

 Full d’inscripció omplert. 

 Fotocòpia DNI. 

 Fotocòpia titulació acadèmica. 

 Una fotografia mida carnet. 

 Resguard de l’ingrés bancari si s’ha optat per aquest mitjà de pagament.* 

     *Al concepte de l’ingrés bancari cal posar el vostre nom complet. 

 

No es retornarà el cost de la matrícula a aquelles persones que anul·lin la seva assistència 

durant els 10 dies abans de l’inici del curs. 

L’Escola de Formació OCI I MÉS es guarda el dret d’anul·lar el curs de monitor de temps 

lliure si no hi ha un mínim de 10 alumnes inscrits.  

REQUISITS PER REALITZAR EL CURS 

 Haver complert els divuit anys, o complir-los durant la realització de la part teòrica. 

 Estar en possessió del títol d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) o d’algun títol 

d’estudis superiors. 

 Abonar l’import complet de la matrícula. 

 Entregar TOTA la documentació necessària al carrer Joan Carles I, 59 - baixos, de Muro 

(de dilluns a divendres, de les 15.15 a les 20.15 hores) o bé al correu electrònic 

formacio@ociimes.com.  

 

El període d’inscripció finalitza el 15 de març. 

 

  

  
Escola de Formació OCI I MÉS  

C/ Joan Carles I, 59 - baixos – 07440 Muro – Illes Balears – 971 075 098 – formacio@ociimes.com 
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