FITXA D'INSCRIPCIÓ D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
CURS 2018 - 2019

PARES i MARES
NOM I COGNOMS (PARE, MARE, TUTOR,…):
NOM I COGNOMS DE L'ALUMNE (CURS):
Per omplir la butlleta d'inscripció posa una creu al quadrat del costat de l'activitat.

Horari

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

17:45 a 18:45

Divendres
Batucada

19:00 a 20:30

Banda Pere IV (*)

20:00 a 21:00

Patinatge

Teatre
Zumba

Futbol

Ioga

En compliment del que preveu l'art.5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, us informen que les vostres dades seran incorporades i es tractaran en el fitxer “Registre associats” del qual és
responsable l’AMPA Escola Pere IV amb la finalitat del registre d’associats per a la gestió de les activitats, la gestió econòmica derivada dels serveis i activitats que es gestionen a través de l’associació, difusió i comunicació xarxes socials, donant
el vostre consentiment per a que puguin ser cedides i tractades per les empreses que realitzen les activitats per compte de l’associació. Teniu dret a accedir, rectificar i cancel•lar les vostres dades i oposar-vos al seu tractament, en les
condicions previstes en la normativa vigent o emplenant i signant la sol•licitud que trobareu al bloc de l’associació http://ampa.pereiv.cat/ mitjançant un correu ordinari a l’adreça carrer Bilbao, 103-117 08005 Barcelona o per correu electrònic
a ampa.secretaria@pereiv.cat afegint en qualsevol cas fotocopia del D.N.I de la persona interessada.
La cancel•lació de les dades impossibilita l’alta com a soci a l’associació.

CONFIRMO QUE HE LLEGIT LA NORMATIVA D'EXTRAESCOLARS, LLIURADA JUNTAMENT AMB AQUESTA INSCRIPCIÓ, I ACCEPTO LES CONDICIONS.

Núm. De compte (IBAN):
Nom, cognoms i DNI:
(*) Vocalista o Intrument:
Signat:

Data:

CÒPIA PER LA FAMÍLIA
FITXA D'INSCRIPCIÓ D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
CURS 2018 - 2019

PARES i MARES
NOM I COGNOMS (PARE, MARE, TUTOR,…):
NOM I COGNOMS DE L'ALUMNE (CURS):
Horari

Dilluns

Dimarts

Per omplir la butlleta d'inscripció posa una creu al quadrat del costat de l'activitat.

Dimecres

Dijous

17:45 a 18:45

Divendres

Batucada

19:00 a 20:30

Banda Pere IV (*)

20:00 a 21:00

Patinatge

Teatre
Zumba

Futbol

Ioga

En compliment del que preveu l'art.5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, us informen que les vostres dades seran incorporades i es tractaran en el fitxer “Registre associats” del qual és
responsable l’AMPA Escola Pere IV amb la finalitat del registre d’associats per a la gestió de les activitats, la gestió econòmica derivada dels serveis i activitats que es gestionen a través de l’associació, difusió i comunicació xarxes socials, donant
el vostre consentiment per a que puguin ser cedides i tractades per les empreses que realitzen les activitats per compte de l’associació. Teniu dret a accedir, rectificar i cancel•lar les vostres dades i oposar-vos al seu tractament, en les
condicions previstes en la normativa vigent o emplenant i signant la sol•licitud que trobareu al bloc de l’associació http://ampa.pereiv.cat/ mitjançant un correu ordinari a l’adreça carrer Bilbao, 103-117 08005 Barcelona o per correu electrònic
a ampa.secretaria@pereiv.cat afegint en qualsevol cas fotocopia del D.N.I de la persona interessada.
La cancel•lació de les dades impossibilita l’alta com a soci a l’associació.

CONFIRMO QUE HE LLEGIT LA NORMATIVA D'EXTRAESCOLARS, LLIURADA JUNTAMENT AMB AQUESTA INSCRIPCIÓ, I ACCEPTO LES CONDICIONS.

Núm. De compte (IBAN):
Nom, cognoms i DNI:
(* ) Vocalista o Intrument:
Signat:

Data:

CÒPIA PER SECRETARIA

