ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
CURS 2017/2018
INSTITUT DAMIÀ CAMPENY
FULL D’ INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:
Nom de l’alumne:___________________________________________ Curs: ________________

Assenyaleu amb una “x” les activitats que voleu realitzar i el dia
Bàsquet (dilluns i dimecres de 16:30 a 18:00) Preu: 30€/mes
Futbol Sala (dimarts i dijous de 16:30 a 18:00) Preu: 30€/mes
Reforç escolar (dilluns, dimecres i divendres de 16:30 a 18:00) Preu: 15€/dia
Vòlei (dimarts i dijous de 16:30 a 18:00) Preu: 30€/mes
Iniciació al breakdance (dimecres i divendres de 16:30 a 18:00) Preu: 30€/mes

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA:
Nom i cognom del titular del compte:______________________________________________
Nom entitat bancària: ___________________________________________________________
IBAN: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

____ ____

CERTIFICO: que les dades que figuren en aquesta inscripció són correctes i verdaderes.
AUTORITZO: com a titular d’aquest compte, que em carreguin els rebuts corresponents a les
activitats extraescolars assenyalades en aquest full organitzades per l’Associació Enlleura’t de
l’alumne____________________________________________________________________.

Mataró, ……… de ………………………… de ………..
DNI titular compte:___________________

Signatura del pare/mare o tutor/a legal.

FULL D’AUTORITZACIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:
En/Na, _______________________________________________________________, amb DNI o
passaport número ____________________ , com a pare, mare o tutor legal de l’alumne/a
____________________________________________________________________________
Autoritzo al meu fill/a a realitzar les activitats extraescolars marcades anteriorment.

□ SI

□ NO

Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies, corresponents a les activitats
extraescolars per el present curs escolars, i/o publicades a les planes web i/o en publicacions periòdiques.

□ SI

□ NO

Autoritzo al personal docent i monitors de les extraescolars a portar al meu/va fill/a a un Centre Sanitari
sempre que sigui necessari i no estiguem localitzables, en cotxe, taxi o ambulància

□ SI

□ NO

Autoritzo que el meu fill/a marxi sol al finalitzar l’activitat.

□ SI

□ NO

Mataró, ……… de ………………………… de ………..

________________________________
Signatura del pare/mare o tutor/a legal.
Soci de l’AMPA: _______

Telèfons de contacte: 1:______________________________

2:_____________________________

Correu electrònic:_______________________________________________________________________

NORMATIVA DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:
-

-

Per iniciar qualsevol activitat és imprescindible omplir el full d’inscripcions que ha d’estar
signat pels pares o tutors.
La inscripció a les activitats extraescolars és anual (per tot el curs escolar). La quota es
fraccionarà en 8 mensualitat d’octubre a maig, mitjançant domiciliació bancària.
Es presentarà el cobrament del rebut cada dia 5 del mes en curs.
La família es farà responsable en cas d’un recàrrec (3 euros) ocasionat pel retorn d’un rebut
per part del banc. Aquest s’afegirà en el rebut del següent mes.
Les altes o les baixes s’hauran de comunicar per escrit abans del dia 20 del més anterior.
Totes les activitats tenen un límit de places i es respectarà rigorosament l’ordre d’arribada de
la inscripció. El número mínim de places per a què una activitat es realitzi serà de 8 joves, en el
cas que aquesta quedi anul·lada s’informarà oportunament a les famílies.
Per poder realitzar l’activitat cal estar al corrent del pagament.

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal, un informem que les vostres
dades de caràcter personal s’incorporen a la nostra base de dades, del que és responsable l’Associació Enlleura’t i seran objecte de tractament per gestionar els
diferents serveis de l’Associació utilitzats pels usuaris, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense
el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic:
enlleurat@enlleurat.org.

