
Taller Juny 2019 

Viu 

Del 10 al 21 de juny 
De 15.30h a 16.30h 

Gestionat per Amb el suport de 

(jornada intensiva) 

una Aventura 
Pirata! 



Participeu al Casalet de Juny i 
viviu una aventura pirata! Cada 
dia de la setmana una aventura 

diferents, aixequem veles! 

Preus 

Programació prevista 



Nom i cognoms nen/a: ............................................................................................................................................................................................. 

Curs: ...............................  Telèfon i persona de contacte: ........................................................................................................... 

Jo, .......................................................................................................................................................... amb DNI .................................................. 
i com a pare/mare/tutor de l'alumne/a autoritzo la inscripció al taller de Juny 
de l'AFA Corbella que durà a terme ROCADINO (FROCA SL) i autoritzo a que 
em girin rebut corresponent als dies indicats al número de compte corrent: 

Data i signatura: 

AUTORITZO, donat que el dret a la pròpia imatge està 
reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 
15/99 i RGPD 2016/679 de protecció de dades de caràcter 
personal, que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en 
fotografies corresponents a aquesta activitat. 

Correu electrònic pare/mare/tutors: ................................................................................................................................................ 

olgarius@froca.cat Enviar a: 
deixar a la bústia menjador 

Volem gaudir del Casalet...: 
Setmana del 10 al 14 juny 

Setmana del 17 al 21 juny 

Dia/es puntuals (indicar): 

............................. ............................. 

............................. ............................. 

DADES INSCRIPCIÓ 

Entitat Codi país/ 
Codi control 

Sucursal 

Dígit Control Compte Corrent: 

Les vostres dades personals s’incorporaran en els fitxers de AFA Escola Germans Corbella i de F. ROCA únicament per a la 
finalitat de poder gestinar insceripcions i cobraments corresponents. En compliment del RGPD de 27/04/16 de Protecció de Dades 
de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a froca@froca.cat i 
afa@escolacorbella.cat 

Faig extensiva aquesta autorització d’inscripció i participació a les
decisions mèdico-quirúrgiques que siguin necessàries adoptar en cas
d’extrema urgència, sota la direcció facultativa. 
 

En cas contrari ho comunico expressament clicant aquí 
 

o bé 

Data límit inscripció: 
4 juny 

Preus 

Codi BIC 


