
                                                                                                                                                                                   

Activitats Extraescolars Escola Mas i Perera 

FULL D’INSCRIPCIÓ 
 

Nom i cognoms: 

 
Data de naixement: 

Adreça: 

 
CP i Municipi: 

Nom del pare/mare/tutor: 

 
DNI / NIE / NIF: 
 

Telèfons de contacte: 

Correu electrònic: 

 
Targeta sanitària: 

_ _ _ _   _   _ _ _ _ _ _   _ _   _ 
Curs escolar actual: 

 

Marqueu les activitats a les quals us inscriviu: 

 Preu mensual Dia Cursos 
Marqueu 

amb x 
Informació 

GUITARRA 20,00 € Dilluns 3r a 6è  

• Totes les activitats consten de 30 
minuts d’acollida i 60 minuts 
d’activitat específica. 

VOLEIBOL 18,00 € Dimarts 1r a 6è  

INICIACIÓ A LA MÚSICA 20,00 € Dimecres P3 a P5  

CIÈNCIAVENTURA 21,00 € Dijous P3 a 3r  

URBAN CAMP 26,00 € Dijous 1r – 6è  

 

Autoritzacions (A omplir pels pares o tutors) 

Jo _______________________________________________ amb DNI, _______________ com a pare/mare/tutor de 
__________________________________________, autoritzo: 
A Meskelleure SCP, de manera expressa i inequívoca, a captar i utilitzar les imatges en las que aparegui gravat o fotografiat, amb ocasió de les activitats en les que hi 
participi organitzades per Meskelleure SCP, així com pel seu muntatge i edició amb la finalitat de ser publicades i exposades a través dels seus canals de comunicació 
habituals, interns i externs. El termini de la cessió dels drets d’imatge i so (veu) serà per temps indefinit, de forma gratuïta i sense àmbit territorial. Meskelleure SCP 
cuidarà que la captació i utilització de les imatges no atempti, en cap moment contra la dignitat ni el dret a l’honor de les persones, ni contra la moral i l’ordre públic, en 
els termes establerts en la legislació vigent. Igualment, autoritzo que aquestes imatges del meu fill/a puguin aparèixer en qualsevol de les plataformes de comunicació de 
la empresa: pàgina web, xarxes socials, vídeos, díptics divulgatius, exposicions, de conformitat amb l’ article 2 de la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig sobre Protecció 
Civil de Drets al Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge. 
Al mateix temps, d’acord amb que estableix el RGPD 2016/679 i la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, dono el meu consentiment exprés para 
que les meves dades i les del meu fill/tutelat siguin incloses en fitxers sota la titularitat de Meskelleure SCP i declaro estar informat/da sobre els drets d’ accés, 
rectificació, supressió i portabilitat de les dades, i la limitació u oposició al seu tractament o retirar el consentiment prestat comunicant-ho a través del correu 
meskelleure@hotmail.com 

Signatura del pare/mare/tutor. 
 
 

Observacions 
(Escriviu aquelles dades que considereu importants i que estiguin en coneixement dels monitors (medicacions, al·lèrgies, etc.) 

 
 
 

 
QUÈ HE DE PORTAR PER FER LA INSCRIPCIÓ: Per fer la inscripció cal dirigir-se a l’AMPA i portar la següent documentació: 

• Formulari d’inscripció: aquest mateix full. 

• Full d’acceptació de cobrament i d’autorització bancària per a la domiciliació dels rebuts degudament emplenat i segellat per 
l’entitat bancària.  

 
COM EFECTUAR ELS PAGAMENTS: 

• Les quotes es cobraran a principi de cada mes per domiciliació bancària. És pagarà trimestralment (import de 3 mesos). 

• En cas de retorn de qualsevol rebut impagat, se’ls avisarà que vagin a abonar-ho amb el recàrrec corresponent (5,00 €), fixant una 
data límit per fer-ho. Cas que el rebut resti impagat durant aquest termini, l’infant no podrà assistir a les activitats, i es considerarà 
baixa. 

• Les baixes voluntàries de les activitats s’han de tramitar mitjançant un imprès que us facilitarà el coordinador, l’AMPA o so l·licitar-lo 
a l’adreça de correu electrònic meskelleure@hotmail.com. Aquest imprès l’haureu de presentar signat 10 dies abans que acabi 
l’últim mes d’assistència a les activitats. Sense aquest requisit, la baixa no podrà ser acceptada com a tal. 

• En totes les activitats hi ha d’haver un mínim de 8 nens apuntats, en cas de no arribar-hi l’activitat no es realitzarà. 
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