
 

INSCRIPCIÓ 

SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL 
CURS 2020-2021 

DADES DE L’ALUMNE/A  

 

NOM: _____________________________________________________________________________  

 

COGNOMS: ________________________________________________________________________ 

 

ADREÇA: __________________________________________________________________________ 

 

TELÈFONS: _____________________________  / _________________________________________ 

 

DATA DE NAIXEMENT: _________________                                        CURS: ___________________ 

 

NOM DEL PARE, MARE O TUTOR/A: ___________________________________________________ 

 

E-MAIL PARE, MARE O TUTOR/A: ______________________________________________________ 

 

MARQUEU AMB UNA  “X”   L’OPCIÓ DEL VOSTRE INTERÈS: 

 

 SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL  

1:30 HORA (preu mes) 1:00 HORA (preu mes) 0:30HORA (preu mes) 

54€  36€  18€  

 

SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL ESPORÀDIC 

1:30 HORA (preu mes) 1:00 HORA (preu mes) 0:30HORA (preu mes) 

3,60€  2,40€  1,20€  

Quins dies? (En cas d’esporàdic)  

 Dilluns     Dimarts    Dimecres    Dijous    Divendres 

DADES BANCÀRIES 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONS 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

NÚMERO DE COMPTE:   

 

NOM I COGNOMS DEL TITULAR DEL COMPTE: _____________________________________________________ 

DNI: _______________________________ 



Sol·licitem el seu consentiment per a l’ ús del material fotogràfic o de qualsevol altre tipus, on apareguin els 

participants de l’activitat en publicacions, webs, xarxes socials del propi centre, amb la finalitat de divulgar les 

activitats organitzades per Roca González S.L. per temps il·limitat i sense reemborsament de qualsevol tipus. 

Autoritzo a Roca González S.L.,  per a la utilització de la imatge en els termes descrits al paràgraf      

anterior.               

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En compliment d’allò previst a la LOPD 15/1999 de 13 de Desembre, i la LSSICE 34/2002, de l’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de 

Comerç Electrònic l’informem que les dades recollides en el present imprès formaran part d’un fitxer titularitat d’ ROCA GONZÁlez S.L.,  amb la 

finalitat de tramitar la sol·licitud d’inscripció. Tota la informació que ens faciliti serà tractada de forma confidencial, i s’utilitzarà per a gestionar el 

servei sol·licitat. Així mateix, el pare, mare o /tutor/a queda informat/da i dóna el seu consentiment de forma expressa i específica, que la informació 

mèdica del menor continguda en aquest imprès serà afegida a la seva fitxa d’usuari exclusivament per donar l’adequada atenció del servei 

sol·licitat. Li informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la direcció C/ Cobalt, 185, 08907, L’Hospitalet de 

Llobregat o al correu electrònic rocagonzalez@rocagonzalez.com  

       Signatura pare/mare o tutor 



 

 

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 

Datos Acreedor: 

Roca González s.l. 

C/Cobalt 185  

08907 L’Hospitalet de Llobregat 

CIF: B-08599185 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la 
entidad del deudor para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las 
instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en 
los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse 
dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional 
sobre sus derechos en su entidad financiera. 

 

AUTORIZACION DE CARGO DE RECIBOS EMITIDOS POR ROCA GONZALEZ S.l.  (NIF  B08599185) 

 

Código cliente 

 

 DNI  

 

Nombre 

 

 

Número de cuenta:  

Entidad    

  

Oficina     

  

Dígito de  

 

Nº de cuenta  

 

 

 

 

A cumplimentar por persona responsable ostentando el poder suficiente para ello 

 

FIRMADO: 

 

DNI: 

 

 

Tipo de pago: Pago recurrente  o Pago único      


