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Nº soci ampa 18-19:___________

ESCOLA ROSER CAPDEVILA

FITXA D’INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS

DADES PERSONALS DEL NEN/A
Nom i cognoms__________________________ Data naixement___________ Curs______
DADES PERSONALS DEL PARE/MARE O TUTOR
Nom i cognoms________________________________________ DNI _______________
Adreça _____________________ Núm._____ Codi Postal ________ Localitat __________
Telèfon (pare, mare o tutor) ________________ Correu electrònic_____________________
En cas de que les dades familiars siguin les mateixes del curs passat, marqueu la casella amb una “X”
En cas de que les dades bancàries siguin les mateixes del curs passat, marqueu la casella amb una “X”

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
ACOLLIDA
Acollida fixe

servei
de 7h30 a 9h
38 soci /42 no soci

servei matí o tarda
1 hora
32 soci /37 no soci

Acollida 4 dies/set.

28 soci /33 no soci

Acollida 3 dies/set.

24 soci /29 no soci

Acollida 2 dies/set.

20 soci /25 no soci

Acollida 1 dies/set.

16 soci /21 no soci

servei mati i tarda
de 7.45 a 17.30)

servei mati i tarda
de 7.30h a 17.30h
48 soci /53 no soci

45 soci /50 no soci

Escacs

29 soci / 34 no soci

Percussió

25 soci / 30 no soci
,
varis, mirar full informatiu

Robòtica
Balls moders

29 soci /34 no soci

Multiesport

39 soci /44 no soci

Multiesport 2 dies

29 soci /34 no soci

Piscina

34 soci /39 no soci

Guitarra

29 soci /34 no soci

** El preu de l’activitat no inclou els 15 euros anuals en concepte de material que es pagarà a l’inici.

COBRAMENT DE REBUTS
* Cal omplir el full adjunt SEPA per domiciliar el rebut
AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA
Nom i cognoms________________________________________ DNI _______________
Autoritzo al nen/a_________________________________ a assistir al servei d’extraescolars.
_______________, a ____ de _________ del 20____
(signatura autortizació)

D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona interessada que les dades
facilitades seran incloses en un fitxer autoritzat per al seu tractament, autoritzo a l’empresa Ares espai de cuina i menjador, SLU, en l’àmbit de
les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades, així com per a la tramesa d’informació general o específica que pugui ser
del meu interès!
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