Inscripcions activitats extraescolars
Curs 2021-2022
CAL EMPLENAR UN FORMULARI PER CADA FILL/A QUE VULGUEU INSCRIURE (Omplir amb lletra majúscula
i clara, no us deixeu cap dada)

FULL
D'EXTRAES
COLARS
20192020

Nom i cognoms de l'alumne/a:
Data de naixement

Adreça

Edat

Curs

Alumne de l’escola (Si/No)

Codi Postal

Nom i cognoms del pare, mare o tutors

Cal notificar a l’AMPA qualsevol
canvi en les dades d’aquest
document

Localitat

Telèfons de contacte

Correu electrònic (pare o mare). ESCRIURE EN MAJÚSCULES Núm. Targeta Sanitària

Malalties i/o al·lèrgies (presentar certificat mèdic de la malaltia de l'alumne/a)

Dades bancàries (Al pagament cal indicar el nom i cognoms de l'alumne/a)
IBAN

Nom de l'Entitat Bancària:

Autoritzo a l’AMPA a mantenir les dades personals del meu fill/a fins a la
finalització de la seva escolaritat a la nostra escola. SI
NO
(Segons el Reglament Europeu 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques sobre el tractament de dades personals i a
la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), en cap cas les dades facilitades en aquest formulari seran cedides a tercers.)

TOTES LES EXTRAESCOLARS tindran un ÚNIC pagament anual de matricula de 25€, a
excepció els socis de l’AMPA i una assegurança obligatòria per tots de 4€.
Pagada quota matricula / AMPA
●

Pagada quota assegurança

MARQUEU AMB UNA CREU L’ACTIVITAT/S QUE REALITZARÀ EL VOSTRE FILL/A.
PREU MENSUAL

PREU MENSUAL

Acollida matinal *

-

Natació P3-P5 (preu tot el curs)

**

280 €

Acollida tarda (a partir de l’Octubre) *

-

Natació 1er-6è (preu tot el curs) **

242 €

ampaceipconcordia@gmail.com Whatsapp: 623.13.03.92 Telegram: AMPA ConcòrdiaSbd

www.ampaconcordia.org

Anglès “Fun English”

37 €

Patinatge 1 dia (Divendres)

30 €

Baby Dance

24 €

Patinatge 2 dies

33 €

Creartivity 2 dies (dilluns i dimecres

30 €

Reforç escolar 1er-6è

30 €

Creartivity 3 dies (dill-dim-dimec.)

33 €

Robòtica 1er-6è

27 €

Creartivity 5 dies (de dilluns a divendres)

38 €

Taekwondo 1 dia (dilluns) P4-6è

24 €

Cuina Freda P3-P5

22 €

Taekwondo 1 dia (dimecres) P4-6è

24 €

Cuina Masterxef 1er-6è

27 €

Taekwondo 2 dies P4-6è

32 €

Futbol P4-6è

30 €

Teatre 1er-6è

30 €

Modern Dance 1er-6è

29 €

Ultimate Frisbee (preu trimestral)

26 €

*Recordeu mirar la taula de preus.
** NATACIÓ: Indiqueu amb X el mètode de pagament

ÚNIC PAGAMENT
1er pagament + mensualitats
En cas d’abandonament de l’extraescolar abans de la finalització del curs, l’import d’aquest no es retornarà.
S’estudiarà un retorn parcial només en cas de causa major.

PERSONES AUTORITZADES PER RECOLLIR L’ALUMNE
CURS 2021-2022
Jo en/Na........................................................................................, amb NIF/NIE/PASS
..................................................................... com a pare, mare o tutor/a de l'alumne/a
................................................................................................. del curs ........................

AUTORITZO A LES PERSONES CITADES SOTA A RECOLLIR AL MEU FILL O FILLA DE
LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Firma:

NOM I COGNOMS

Sabadell, ........ de............................. de 20......

DNI
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LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES I AUTORITZACIÓ D'IMATGE
Avís legal

1.

Us informem que l’AMPA CONCÒRDIA disposa a Internet d’un espai web on informa i fa difusió de les
seves activitats extraescolars i complementàries. En aquest web s’hi poden publicar imatges en les
quals apareguin, individualment o en grup, alumnes realitzant les esmentades activitats. Donat que el
dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica
1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’AMPA
demana a les famílies el consentiment per poder realitzar aquestes fotografies on apareguin els vostres
fills/es de manera clarament identificables.
En/Na.............................................................................,amb NIF/NIE/PASS .......................... com a
pare, mare o tutor/a de l'alumne/a, (SI
/ NO ) autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer
en fotografies corresponents a les activitats extraescolars i complementàries organitzades per l'AMPA i
publicades a la pàgina web fins a la finalitat de l’escolaritat en aquesta escola.

2.

En compliment amb allò que disposa el Reglament Europeu (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les
persones físiques sobre el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades
(RGPD), us informem que les dades personals facilitades s’incorporaran a un fitxer de gestió de l’AMPA
per tal de tenir una base de dades de tots els socis/es. Teniu dret a accedir, cancel·lar o rectificar les
dades que us corresponguin recollides en aquest fitxer.

Signatura del pare, mare o tutor/a

Sabadell, ...... de ..................... de 20....

AUTORITZACIÓ DELS PARES, MARES O TUTORS LEGALS A SORTIR SOLS DE LES ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS.
(Marqueu amb una “X” l’opció o les opcions triades.)
En/Na ................................................................................ amb el DNI ......................... com a pare, mare o
tutor/a legal, autoritzo el meu fill/a .................................................... que està matriculat a les Activitats
Extraescolars ........................................................................... organitzades per l' AMPA, a sortir en els
horaris de sortida de les activitats:

1-........................................................................ / ..............
(nom i cognoms del germà gran) (curs del germà gran)
2-....................................................................... / ...............
(nom i cognoms del germà gran) (curs del germà gran)

Signatura del pare, mare o tutor/a

Sabadell, ...... de............................ de 20....
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