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Dende a Asociación Cultural Donaire gustaríanos darvos a
información que se detalla deseguido:
-

O teléfono de Donaire é 677644339
O enderezo electrónico é info@acdonaire.com.

Pregámosvos que nos contactedes nestas vías, especialmente á
electrónica, onde respostaremos o antes posible. Rogamos que non
chamedes ao teléfono particular dos/as profesores/as, xa que non
son teléfonos laborais. Calquera dúbida que lle teñades que
consultar ao profesorado, por favor, facédeo por correo electrónico
ou nas clases.
As tarifas da Asociación son as seguintes:
Matrícula (pago único no momento da inscrición): 10€
Cota de socio/a (pago anual, con cobro no mes de marzo): 20€
Cota de actividades* (pago mensual**):
Actividade
Baile, pandeireta, gaita,
percusión, pandeiro
Acordeón

Prezo único

Prezo
múltiple***

10€

9€

26€

23€

*No caso de querer participar nas actividades e non facer a suscrición de
socio/a, terás que aboar o dobre da cota estipulada por cada actividade e
mes.
**O mes de setembro o importe das actividades será a metade.
***Alumno/a apuntado/a a máis dunha actividade, ou se máis dun
membro da unidade familiar é alumno/a.

Matrícula e inscrición: Para inscribirse por primeira vez, deberase
ingresar o importe correspondente á matrícula e ao primeiro mes
da/s actividade/s no número de conta con IBAN ES59 2100 6359
5102 0006 0114 (Caixabank) enviando o xustificante por enderezo
electrónico á conta da Asociación: info@acdonaire.com xunto á
ficha de inscrición.
A alta no novo curso está aberta ata o 15 de setembro. Dende aí, as
altas efectuaranse entre o día 20 e o remate do mes anterior ao
comezo da/s actividade/s. Neste caso, notificaremos por correo
electrónico a data e lugar do primeiro ensaio.
As actividades desenvólvense de mediados de setembro a agosto
(ambos incluídos), con medio mes de descanso (a primeira quincena
de setembro, pola que non se cobran as cotas completas, só a
metade).
Para darvos de baixa dalgunha actividade, definitiva ou
temporalmente, hai que comunicalo o mes previo no formulario de:
www.acdonaire.com > Socios > Modificación de actividades.
A baixa nas actividades non implica a baixa coma socio/a, salvo que
se solicite expresamente.
Tamén nos gustaría sinalar que cando a escola vaia actuar é
probable que non poidamos responder ao teléfono, é posible que
membros da Directiva esteamos tamén actuando. Pedímosvos que
faledes con outros familiares para coñecer certa información.
Moitas grazas!

