




INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
CURS 2015-2016 - INS PRÍNCEP DE VIANA                                           

                                 7 d’Aventura  

DADES DE L’ALUMNE/A
Nom i cognoms
Curs Data  de 

naixement
DNI Nº Targ. sanitària
Telèfon Casa Mòbil
E-mail
Dia  d’alta  de 
l’activitat

DADES FAMILIARS
Nom  i  cognoms 
Mare
Telèfon E-mail
Nom i cognoms Pare
Telèfon E-mail

INFORMACIONS D’ INTERÈS
Al·lèrgies, malalties i 
altres informacions 
d’interès 

ACTIVITATS 

(marqueu amb una X  l’activitat triada. A l’activitat de reforç cal especificar  
matèria o el que es vol treballar)
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- La matrícula i  la primera quota corresponent al  mes d’octubre es pagarà en 
efectiu al moment de fer la inscripció.

- Els  rebuts  de la  quota  de les  activitats  extraescolars  es passaran durant  la 
primera setmana de cada mes via bancària.

-   Si es retorna algun rebut, s’aplicarà un increment d’1€.
         

DOCUMENTACIÓ 

(entregar  juntament  amb  aquest  full  d’inscripció  dels  i  les  joves  que  
participaran en competició de Futbol, Bàsquet i/o Voleibol)

- Fotocòpia de la targeta sanitària (Cat Salut)
- Fotocòpia del DNI/passaport del nen/a
- 1 fotografia de carnet

AUTORITZACIÓ

 En/Na...........................................................  AUTORITZO  al  meu 
fill/a  ....................................................... a  participar en les activitats organitzades  
per l’AMPA  i portades a terme per l’empresa 7 d’Aventura S.L.

ACTIVITAT
Sense 

competició
Amb 

competició

Futbol Sala

Voleibol

Bàsquet

Zumba

Piscina

Scratch

Teatre

Reforç

Tècniques 
d’estudi

Anglès

Starter

Standard

Advanced
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 En/Na...........................................................  AUTORITZO  que  la  imatge  del  meu 
fill/filla  ……...............................................  pugui  aparèixer  en fotografies,  vídeos, 
webs i altres activitats organitzades per l’AMPA  i portades a terme per l’empresa 7 
d’Aventura S.L.

AUTORITZACIÓ BANCÀRIA

Nom 
Banc/Caixa
ENTITAT _  _  _  _  Nª OFICINA  _  _  _  _  CONTROL  _  _ COMPTE  _  _  _  _  _ 
_  _  _  _  _
IBAN D.  N. 

I.Titular

Signatura i DNI del Pare, Mare o Tutor Barcelona, 
a...........de.....................2015

Als efectes del que disposa la Llei de Protecció de Dades de caràcter personal (Llei Orgànica 
15/1999 de 13 de desembre), us informem que les dades que ens faciliteu en aquest formulari 
seran incorporades a la base de dades general de 7d’Aventura SL. Aquestes dades es faciliten 
voluntàriament per poder participar en els nostres serveis i actvitats.     


