Formulari d’inscripció a les activitats extraescolars curs 2019-2020 (Lola Anglada)
(Ompliu amb lletra majúscula i clara)

DADES DEL NEN/A
Nom i Cognoms: ...................................................................................................................................................
Numero de CatSalut: ......................................................................... Data de naixement: ..............................

DADES DE CONTACTE
(IMPORTANT! Aquestes dades es cediran als monitors de l’activitat per a casos d’emergència o pel seguiment de
l’activitat)
Nom pare/mare/tutor legal: .......................................................................................................

Telèfon
de
contacte
1:
.......................................................
Telèfon
de
contacte
2:
.................................................. Correu electrònic: ...........................................................................................

DADES BANCARIES

Titular
del
bancari:...........................................................................................................................................
Numero de compte IBAN:
E

compte

S

Marca amb una “X”el/s dia/s de la setmana a escollir per a realitzar les activitats extraescolars. (
mínim un, màxim dos).

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Recollida i cura de l’infant des de la sortida de l’escola fins a la fi de l’activitat a la sala:

SI

NO

AUTORITZACIONS:
En/na
.........................................................................................................
amb
DNI/NIE
............................................
pare/mare/tutor
legal
del
nen/a
............................................................................................................................... l’autoritza a participar en les
activitats extraescolars senyalades que organitza SALA D’ESCALADA BATEC. També́ certifica que totes
les dades aquí́ especificades són correctes i fa extensiva aquesta autorització́ al trasllat del nen/a, en
cas d’emergència, a un centre mèdic, i a les decisions mèdiques que siguin necessàries adoptar, sota
direcció́ facultativa.
En compliment de l'article 5 de la LOPD, l’informem que les dades recollides al formulari quedaran incloses en el fitxer de Socis, el
responsable del qual és SALA D’ESCALADA BATEC. Aquestes dades seran tractades per a la gestió́ de l’entitat, la gestió́ econòmica
de les activitats i comunicacions. Pot exercir el dret d’accés, rectificació́, cancel·lació́ i oposició́ al seu tractament enviant un correu
electrònic a escaladabatec@gmail.com o bé presentant un escrit a la sala.

Autoritza que el seu fill/a pugui sortir en llistats, fotografies i /o vídeos corresponents a les diferents
activitats extraescolars en què participa.
Signatura pare/mare/tutor legal:

TARIFES CURS 2019-20
Tot seguit podeu veure les tarifes per al curs 2019-20:

*El preu de la recollida un dia a la setmana és de 20 euros mensuals.

