ANPA MIFASOL

CMUS Profesional da Coruña

CMUS Profesional da Coruña. PRAZA DO CONSERVATORIO S/N. 15011 A CORUÑA. mail: anpa.cmus.coruna@gmail.com

CURSO 2015-16. CIRCULAR 01/ 09.2015

Servizo de Préstamo de Libros para Linguaxe Musical e Instrumentos,
mediante o intercambio de libros, métodos e partituras.

Condicións para ser usuario do Servizo de Préstamo de Libros:
-Socio do ANPA e estar ao día no pago da cuota anual ou facerse socio.
-Préstamos por orden de solicitude .
-Prioridade no préstamo dos libros solicitados aqueles que aporten libros en préstamo. Unha vez
que todos aqueles que aportasen libros obtiveran o seu préstamo, se quedan libros dispoñibles,
repartiranse entre os que solicitaran libros a pesar de non haber aportado ningún libro. Desta
condición quedan excluídos os de primeiro de elemental.
Condicións de entrega e recollida de libros, métodos e partituras:
ENTREGA:
-No local do ANPA, situado entrando en secretaría a man dereita.
Xoves 24 de 19:30 a 21:00
Venres 25 de 17:00 a 19:30
-Na caixa habilitada a tal efecto e situada en conserxería.
Os libros depositaranse metidos nunha bolsa incluíndo unha folla de entrega cos seguintes datos:
nome do alumno, título dos libros que entrega e libros que solicita, datos de contacto nº móvil e
mail e folla de socio do anpa con xustificante do pago da cuota.
RECOLLIDA:
-Na semana seguinte, a partires do luns 28, avisarase persoalmente por mail ou was.

Descontos e promocións para socios do ANPA

MUSICAL CIENFUEGOS
Desconto 5% na compra de instrumentos novos
AIRE, METAL Y ARTE
Desconto na compra de material, accesorios e instrumentos de segunda mano
Garantía de mantemento de 2 anos na compra de instrumentos
PAPELERÍA CONDE
10 % desconto en compras superiores a 20€, tanto en material escolar como fotocopias ou
impresións, realizado nunha mesma compra

ANPA MIFASOL en facebook

https://www.facebook.com/pages/ANPA-Mifasol-Conservatorio-profesional-de-música-daCoruña/
Calquera dúbida ou consulta polo correo electrónico do ANPA:

anpa.cmus.coruna@gmail.com

Desde a Xunta Directiva os desexamos un bo comezo de curso e os animamos a participar e
formar parte do ANPA en calquera momento.
Un cordial saúdo,
XUNTA DIRECTIVA
ANPA MIFASOL CMUS Profesional da Coruña

