AMPA IES VICENÇ PLANTADA
email: ampavplantada@gmail.com
Twitter: @AmpaVicenc
Instagram: ampavplantada
Blog: https://sites.google.com/site/ampavplantada/

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS AMPA INSTITUT VICENÇ PLANTADA
CURS 2018-2019
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ CURS 2018 -2019 (marqueu el que correspongui)
FUTBOL SALA
FUTBOL SALA
FEMENÍ

BATUCADA JOVES
BATUCADA
ADULTS

HIP HOP
ESCACS
TALLER RUA DE
CARNESTOLTES

45€

ANGLÈS

trimestre

NATACIÓ

trimestre

Tot el
curs

23€

T. ESTUDI

mes

mes

mes
75€

45€

23€

35€

REPÀS ASSISTIT

35€
mes
35€
mes

45€

DISSENY APP/

30€

trimestre

VIDEOJOCS

mes

16€

TALLER POLSERES

mes

CANDELES

gratuït

Gratuït

NOM I COGNOM DE
L’ALUMNE:_________________________________________________________________
CURS I GRUP: _____ TELÈFONS (fix i mòbil): ____________________________________
ADREÇA: ____________________________ nº___ pis:___ porta:__
MUNICIPI: _________________________________
E-MAIL DEL PARE, MARE O TUTOR: ___________________________
DATA DE NAIXEMENT: ________________________
NÚMERO TARGETA SANITÀRIA: ____________________
IMPRESCINDIBLE (cal adjuntar fotocopia de la targeta)

Totes les activitats extraescolars s'iniciaran a partir del

al mes de maig 2019.

mes d'octubre 2018 fins

Depenent de l'activitat, es necessita un mínim de 6 alumnes o
més per poder dur-la a terme.

AMPA IES VICENÇ PLANTADA
email: ampavplantada@gmail.com
Twitter: @AmpaVicenc
Instagram: ampavplantada
Blog: https://sites.google.com/site/ampavplantada/
AUTORITZACIÓ:
En/Na ....................................................................................amb DNI ................................com a pare/mare o
tutor de/d’........................................................................................
autoritzo al meu fill/la a participar en l’activitat de
Autoritzo a l’AMPA Vicenç Plantada de Mollet del Vallès a utilitzar la imatge del meu fill en fotos, cartells i a la
seva web com a promoció de l’associació.
No autoritzo a l’AMPA Vicenç Plantada de Mollet del Vallès a utilitzar la imatge del meu fill.
Signatura.

MOLLET DEL VALLÈS, _____de ________________de 201

ÉS IMPRESCINDIBLE PORTAR LA FOTOCOPIA DE LATARGETA SANITARIA I UNA
FOTOGRAFiA

PER

PODER

FER

LA

PRE-INSCRIPCIÓ

PER

A

LES

ACTIVITATS

DEPORTIVES.

•

Totes les activitat tenen en el seu cost inclòs l’assegurança, excepte les activitats de
disseny APP que es pagarà el dia de la inscripció. Seran 5€/curs.

•

No es retornaran els diners si el nen/a es dona de baixa un cop començat l’activitat.

Les dades que vostè ens facilita són introduïdes en un fitxer automatitzat propietat de l’AMPA amb
l'objecte de gestionar els serveis que aquesta entitat presta. Les seves dades seran tractades amb
absoluta confidencialitat i, únicament, seran cedits en aquells casos en què així vingui exigit legalment. En
qualsevol cas, en compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre, de protecció de
dades personals, podeu exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al seu tractament
enviant un correu electrònic a ampavplantada@gmail.com o bé presentant un escrit a la seu de la AMPA
IES Vicenç Plantada.

Autoritzo A l’Associació de Pares i Mares de IES Vicenç Plantada que les dades de contacte, consistents
exclusivament en NOM i cognoms, adreça postal i/o electrònica i telèfon, amb l’única finalitat de:
• Rebre comunicacions relatives a les activitats de l’AMPA...................................................................Sí/No
• Rebre comunicacions relacionades amb els serveis que es gestionen a través de l’AMPA i en els quals
participa el meu fill/filla......................................................................................................................... Sí/No
Lloc i data

Signatura del pare, mare o tutor/a legal

