
EXTRAESCOLARS CURS 2019-2020 FRANCESC MACIÀ  

FITXA INSCRIPCIÓ 

   

 

DADES DEL PARTICIPANT: 

Nom i cognoms: _____________________________________ Número TSI________________ 

Data Naixement: ______/_______/____________ Edat: ______Curs 2019/2020:_________ 

Nom mare/tutor:________________________________________________________________ 

Nom pare/tutor:_________________________________________________________________ 

Correu electrònic:_______________________________________________________________ 

Telèfons de contacte:___________________________________________________________ 

Adreça:_________________________________________________________________________ 

Població:_______________________________________________________________________ 

Activitat que vol realitzar:  

1:_______________________________________________________________________________ 

2:_______________________________________________________________________________ 

3:_______________________________________________________________________________

4:_______________________________________________________________________________ 

5:_______________________________________________________________________________ 

Acollida matí :              Horari de 7:45 a 9:00h    

Ludiespai tarda:             Horari de 16:30 a 18:00h 

 

 

DADES GENERALS: 

 

DISCAPACITAT: SI           NO 

 

 Tipus:_____________________________________________________________________ 

 

AL·LÈRGIES: pateix algun tipus d’al·lèrgia  SI            NO 

 

 Tipus ____________________________________A què?_________________________ 

 

OBSERVACIONS: 

 

 

 

 

QUI RECOLLIRÀ AL NEN/A A LA SORTIDA DE L’ACTIVITAT: 

 

Marxa sol a casa    El/la vénen a buscar  

 

Nom de la persona _____________________________________________________________ 

 

 

NÚMERO CARNET SOCI AFA:_____________________________________________________ 
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DRETS D’IMATGE: 

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconeguda en l’article 18.1 de la 

Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica1/1982, de 5 de maig, sobre 

el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció de 

Naïfar SCCL demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder 

publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament 

identificables. 

 

Jo__________________________________ amb DNI__________________, autoritzo que la 

imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats  

realitzades per Naïfar SCCL i publicades en:  

 Pàgines web de Naïfar      Sí             No   

 Plana de Facebook           Sí             No 

 

Signatura pare, mare o tutor legal:  

 

 

 

DADES BANCÀRIES: 

 
Titular del compte:__________________________________________________________________ 

Banc / Caixa:_______________________________________________________________________ 

 

IBAN ENTITAT OFICINA D.C. Nº DE COMPTE 

                        

 

Vilassar de Dalt  a ____d_________________20___  

 

Signatura del titular: 

 

 

 
INFORMACIÓ IMPORTANT I NORMATIVA: 

 

 

 El pagament de la inscripció i de les mensualitats s’efectuarà únicament mitjançant 

domiciliació bancària del dia 5 al 15 de cada mes. 
 

 En cas de devolució del rebut bancari, s’efectuarà un increment de 7€ per despesa 

bancària. 
 

 La inscripció i participació en una activitat implica un compromís de realització de la 

mateixa entenent com a baixa de l’activitat només en cas de força major. 
 

 L’impagament del segon rebut comportarà la baixa de l’alumne a l’activitat, avisant 

prèviament a la família.  

 No s’admetran inscripcions d’alumnes que tinguin quotes pendents. 
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 L’alta a una activitat es podrà fer durant el transcurs del mes, caldrà abonar però, la 

quantitat total de la quota mensual, i el rebut es girarà el dia que rebem la inscripció. Del 

contrari s’haurà de començar al mes següent.  

 Per fer efectiva la baixa d’una activitat s’haurà de comunicar abans del dia 25 del mes 

anterior, del contrari es cobrarà el mes següent.   

 Les famílies tenen tot el dret a adreçar-se a la coordinadora (Sira) o monitors/es un cop 

finalitzada l’activitat per realitzar consultes o demanar aclariments.  

 

 Durant l’activitat els pares i mares dels alumnes NO podran estar dins el recinte escolar.   

 

 Es demana màxima puntualitat a la recollida dels alumnes a les 18h, en cas contrari 

hauran de donar-se de baixa de l’activitat. 

 

 Els alumnes que es quedin de manera esporàdica al servei d’acollida de tarda hauran 

de notificar-ho tant a la coordinadora com a l’escola. 

 

 No s’entregarà ni es deixarà marxar sol a cap alumne del que no es tingui autorització 

de recollida. 

 

 Per posar-vos en contacte amb Naïfar us podeu adreçar a: 

 

 

-Despatx de l’AFA de dilluns a divendres de 9h a 9:30h. (Sira) 

 

-Telèfons de contacte: 

 

-Coordinació (de 8h a 10h i de 16h a 18h) 

657.540.705 Sira 

 

-Empresa i gestió (de 9h a 13h) 

654.566.657 Ruben 

 

NAIFAR SCCL                 WWW.NAIFAR.COM 

 

 

En/Na_______________________________________amb DNI_________________com a pare/mare/tutor 

de:____________________________________________faig constar que estic al corrent de la normativa 

i em comprometo a respectar-la en tot moment, en cas contrari s’aplicaran les clàusules 

esmentades a cada punt. 

Signat: 

  

 
 

 

 

 

En compliment amb el que disposa la normativa de Protecció de dades de caràcter 

personal, informem que totes les dades de caràcter personal facilitades per vostè, 

seran tractades i quedaran incorporades en el arxiu del Registre propi de Naïfar SCCL.  

En aquest sentit, vostè hi consent expressament i autoritza de manera voluntària que 

totes les seves dades siguin tractades per aquesta entitat.   

 

http://www.naifar.com/

