
 

FULL D’INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLAR CURS 2018-19 

Nom i cognoms ................................................................................................ 

Curs ........................................   Escola.......................................................... 

Telèfon...................................... Telèfon    ....................................................... 

Nom mare ....................................Nom pare ................................................... 

Numero de compte (IBAN): 

E S                            

 

Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) al creditor a enviar instruccions a l’entitat del deutor per adequar el seu compte i (B) a 

l’entitat per efectuar els càrrecs a la seva conte seguint les instruccions del creedor. Com a part del seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva 

entitat als termes i condicions del contracte subscrit de la mateixa. La sol·licitud del reemborsament deu efectuar-se dins de les vuit setmanes que segueixen a la data del 

càrrec en el compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets a la seva entitat financera. 

Marca amb una creu les activitats que vols realitzar: 

 Balls Moderns  (P3 a P5) Balls moderns (1r a 6è) English      Ioga 

 Multiesport   Robòtica              Judo       Piscina 

 Bàsquet   Acollida Matinal  Barrufar       

 Patinatge                      Bollywood   Ball Adults    

Observacions .......................................................................................................................................... 

D'acord amb la normativa de Protecció de Dades Personals, i essent necessàries les dades que consten en la present inscripció per la prestació dels serveis ,l’empresa  les 

incorporarà als seus fitxers, manuals i/o automatitzats, entenent-se que amb la signatura d'aquest full queda autoritzada aquesta incorporació. El Responsable de cada 

fitxer és la empresa titular del fitxer. Per la present, s'autoritza a l’empresa a compartir els fitxers i/o cedir les dades a tercers quan sigui necessari i/o convenient per la 

prestació dels serveis, cancel·lació i oposició que li corresponen. Els drets de cancel·lació i oposició pots ser exercits mediant escrit dirigit a la Societat, indicant el nom i 

cognom del/de la nen/a, el motiu i un número de telèfon de contacte per notificar el canvi de dades i/o la baixa del nostres fitxers. 

En/Na ................................................................................ amb DNI ....................................................., 
Autoritzo al meu  fill/a..................................................................., a participar a les activitats extraescolars de 
l’escola. Declaro estar assabentat/da de les condicions i informacions de preus, horaris i faig extensiva  
aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que siguin necessàries adoptar en cas d’urgència 
vital, sota direcció facultativa.  

          Signatura 

 

 


