ACOLLIDA MATÍ O TARDA: FULL INSCRIPCIÓ
Llegiu bé el full, ompliu i signeu-lo.
Només un full per activitat,i alumne, si us plau. La vostra signatura comporta l’acceptació de les
condicions indicades al full i les de realització de les activitats. Si teniu qualsevol dubte adreceu-vos
a: ampaturonet@hotmail.com o consulteu amb el vocal de l’activitat.

ACTIVITAT/SERVEI/FRANJA HORÀRIA ( Encerclar l’opció triada)
Acollida matí
07:30 a 09:00 h / 08:15 a 09:00 h
Acollida tarda
16:45 a 18:15 h / 16:45 a 17:30 h
Nom alumne/a:

Total dies: ( Encerclar els dies)

Adreça familiar completa:

NIF alumne/a:

DLL – DM – DX – DJ - DV
DLL – DM – DX – DJ

Curs alumne:

Núm. Targeta Sanitària:
Codi postal i població:

Data naixement:

Telèfons de contacte

Nom de l’entitat

Correu electrònic:

Dades bancàries
Nom del titular del compte:

NIF del titular del compte:

Número de compte IBAN
E

S

Adreça de l’entitat:
Dades de salut alumne
Si el vostre fill/a pateix algun problema de salut o discapacitat o similar que calgui tenir en consideració pel seu bé i/ o del
desenvolupament de l’activitat l’heu de comunicar als responsables de dur a terme l’activitat.

1

Dades de qui autoritza l’assistència del nen/a a l’activitat
Nom:
DNI:

Data:

Signatura

1

Fa extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d’extrema urgència sota direcció
facultativa adequada, així com a l’acompanyament al centre mèdic corresponent en el vehicle propi si fos necessari.
1 Autoritzo el transport cap al centre on es fa l’activitat i el seu retorn segons apliqui.
1
En compliment de la Llei orgànica de protecció de dades 15/1999 de 13 de desembre, us informem que les dades que ens heu facilitat
seran incloses en la nostra base de dades i només s'utilitzaran en l'àmbit de l’AMPA EL TURONET i l’empresa organitzadora de l’activitat,
amb la finalitat exclusiva de la gestió adequada de l’activitat, ja que són dades necessàries, i en aquest sentit vosté consent expressament
la seva recollida i tractament. No es realitzaran cessions al marge de la llei. Igualment li informem que té la possibilitat d'exercir els drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició prevists en la llei, o bé per a qualsevol consulta o comentari personal referent a això, dirigintse per escrit a l’Associació de mares i pares de l'escola "El Turonet"
1

IMATGES: A llarg de l’activitat es possible que es realitzin fotografies o s’enregistrin vídeos com a part de les activitats. La signatura
d’aquest document autoritza a que la imatge del/la menor a qui representa pugui aparèixer en fotografies o vídeos corresponents a les
activitats organitzades en el marc de l’activitat programada per l’AMPA El Turonet i l’empresa organitzadora de l’activitat amb la finalitat
de difusió. En cas de no estar-hi d’acord cal fer- ho constar expressament aquí, encercleu: NO

CONDICIONS
•
•

•

•

•

Cal ser soci de l’AMPA per inscriure’s a una activitat o servei de l’AMPA.
INSCRIPCIÓ: Per a totes les activitats, cal omplir totes les dades del full i fer el pagament d’inscripció per inscrit i activitat. És imprescindible que
indiqueu el núm. de targeta sanitària (4 lletres i 10 núm.) Els nens i nenes de handbol (a partir de p5) també han de dur dues fotos de carnet, amb el
nom al darrere. El preu d’inscripció no es retornarà en cas que us esborreu de l’activitat. Els preus finals i les activitats que es puguin dur a terme
dependran del nombre final d’inscrits. La inscripció comporta l’acceptació d’aquestes condicions.
PREUS I QUOTES I COBRAMENTS: L’AMPA efectua el cobrament en 3 quotes via domiciliació bancària. Les quotes corresponent al preu del curs
fraccionat en 3 parts. En cas de retorn de rebuts, es carregaran les despeses bancàries. Reviseu les vostres dades i quan calgui actualitzeu-les i envieu
les a tresoreria. Per les activitats en les que el rebut el domicilia una empresa, les condicions són les establertes per la mateixa.
BAIXES: Per donar-se de baixa cal avisar per escrit a la vocalia amb còpia a l’AMPA almenys 15 dies abans de la següent quota. Un cop carregat un rebut,
aquest no es retornarà. Si un nen o nena causa baixa durant el transcurs del trimestre, aquest es cobrarà íntegre. Penseu que la baixa pot causar
perjudici a la resta d’inscrits, en aquests cassos es cobrarà la quota íntegra. Si el nombre de baixes impedís la viabilitat de l’activitat, es comunicarà les
famílies inscrites per trobar solucions conjuntes o decidir l’anul·lació de l’activitat.
S’han establert aquestes condicions pel garantir el correcte desenvolupament de totes les activitats. Qualsevol incidència cal comunicar-la a la vocalia
corresponent. Recordeu que disposeu també del correu ampaturonet@hotmail.com

