FORMULARI DE PRE-RESERVA curs 2022-2023
25è Cicle d'Espectacles Escolars- 21è Cicle Teatre i Literatura- Especials 25 cursos

IMAGINAUTES S.C.
ATENCIÓ: Aquest full s’utilitza només per a realitzar la pre-reserva d’espectacles abans del 29/7/22.
Passada aquesta data, s’han de reservar els espectacles utilitzant el full de RESERVA (aquest full
s’envia durant el mes de setembre juntament amb la programació definitiva, i també el podreu trobar
al nostre web www.imaginautes.cat a partir del mes setembre).

1-Ompliu les dades identificatives del centre i del/la responsable
Nom del centre:
Nom del/la responsable:
Càrrec que ocupa:
Correu electrònic del/la responsable:

Localitat:
Telèfon:
Fax:

2-Ompliu les dades referents al(s) espectacle(s) que voleu contractar (us preguem que sigueu el més realistes possible amb el
nombre d'alumnes i acompanyants. Consulteu les localitats, dates i horaris a l’apartat CALENDARI del fulletó que us hem enviat o a la nostra
plana web: www.imaginautes.cat.

Espectacle

Localitat i Teatre

Data i hora*

Curs(os)**

Nombre
alumnes
(aprox.)

Nombre
mestres
(aprox.)

(*) Poseu la data i hora que més us interessi de les que apareixen al calendari. Si us és indiferent, deixeu aquest apartat en blanc o indiqueu-nos les
dates o hores que NO us convenen (per exemple, si us dóna igual el dia o l’hora però no voleu la sessió de tarda, només cal posar NO sessió tarda).
Aquestes dates o hores són susceptibles d’ésser variades per IMAGINAUTES, segons la demanda.
(**) Especifiqueu clarament els cursos dels alumnes assistents, Per exemple: 3r Primària, P-5, 4 ESO...

3-Poseu a continuació el segell del centre i la vostra signatura

4-Envieu aquest full a IMAGINAUTES S.C. abans del 29 de juliol de 2022
: C/Soler 5, 1r/ 43001-Tarragona
 977229930
FAX: 977920632 @:info@imaginautes.cat
També podeu fer la pre-reserva en línia des del nostre web www.imaginautes.cat
LA PRE-RESERVA SERÀ VÀLIDA NOMÉS SI ES CONFIRMA A L’INICI DEL CURS 22-23
En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades 2018, l'informem que aquestes dades quedaran incorporades als nostres fitxers, amb la finalitat de mantenir relacions professionals,
contractuals i/o comercials. Si ho desitja pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades dirigint-se a: IMAGINAUTES Serveis Culturals, S.L.

