FITXA INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS 2016/17
DADES ALUMNE
Codi

Nom

1er Cognom

N. Act Activitat

2on Cognom

Data Naix.

Dies

2016/17
Curs Classe
Import

1

-

0,00 €

2

-

0,00 €

3

-

0,00 €

4

-

0,00 €

TOTAL MATRÍCULA

0,00 €
Cliqueu opció desitjada

Dina a l'escola? (només per activitats de migdia)

SÍ

NO

Ha fet extraecolars d'anglès aquest curs?

SÍ

NO

DADES FAMILIARS
Pare/Tutor
Nom

1er Cognom

2on Cognom

Mòbil

DNI/NIE

Mare/Tutora
Adreça

Població

Correu electrònic 1

Codi Postal

Correu electrònic 2

DADES BANCÀRIES
Titular Compte:
Nom Entitat Bancària

Número Compte IBAN (24 dígits)

ES

00

|

0000

|

0000

|

0000

|

0000

|

0000

DOCUMENTACIÓ
1. Fitxa Soci de l'AMPA degudament emplenada i comprovant de pagament del curs 2015/16
2. Fitxa d'inscripció degudament emplenada i un comprovant de pagament de la matrícula per activitat.
3. Fotocòpia de la Targeta Sanitària
4. Fotografia carnet si s'escau amb el nom i curs al dors (només Multiesport i Bàsquet)
5. Els nens de 3r o cursos superiors, si voleu que sortint sols, caldrà entregar una autorització específica
6. En el cas de recollida de l'alumne per a persones que no siguin els pares es necessitarà una autorització
Cliqueu opció desitjada
expresa. La trobareu a l'AMPA.

Autoritza a recollir el seu fill/a per un altre persona?

SÍ

NO

FORMA DE PAGAMENT (per pagament de Matrícules i Natació i Música tot el curs)
- Targeta a l'oficina de l'AMPA
- Ingrés bancari* o transferència al compte del BANC DE SABADELL (BS) següent:

* Si l'ingrés es fa en un BS que no sigui l'oficina de l'Av. Béjar, 89 el banc cobra una comissió de 2€ per ingrés
Núm Compte
Entitat
Oficina
DC
0001081018
0081
5348
06
IBAN: ES28 0081 5348 0600 0108 1018
NÚMERO DE COMPTE BANCARI INTERNACIONAL
AUTORITZO a que es pugui registrar la imatge del nen/a, durant l'activitat (Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el
dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge) i a que aquestes imatges puguin ser
utilitzades amb finalitat únicament de difusió de l'activitat i/o de l'AMPA. En cas negatiu ho comunicaré
expressament a l'AMPA.
Data:

dd/mm/aaaa

Signatura pare/mare/tutor/a
Generar PDF per firma manual

Desar document editable

Us informem que les vostres dades, d’acord amb la Llei de Protecció de Dades, formaran part d’un fitxer automatitzat responsabilitat de l’AMPA
ENXANETA, amb domicili a c/Sometent Castella, 169– 08225 Terrassa. Podreu exercir els vostres drets, d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per
escrit a l’adreça C/Sometent Castella, 169, 08225 Terrassa.

