INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLAR 18-19

Activitat: : _______________________________
Nom alumne: _______________________________

Activitat: : _______________________________
Nom alumne: _______________________________

Nº SOCI: ____

Nº SOCI: ____

Nom pare/mare/ tutor legal:__________________________________

Nom pare/mare/ tutor legal:__________________________________

Data de naixement:__________________________

Data de naixement:_______________________

Curs: ____________ Telèfon de contacte: _____________________

Curs: ____________ Telèfon de contacte: _____________________

Observacions :

Observacions :

Inscripcions
DEL 12 AL 26 DE SETEMBRE
Entregant inscripció a la bústia de l’Ampa
PAGAMENT AL BANC SABADELL AMB EL CODI 1773

Inscripcions
DEL 12 AL 26 DE SETEMBRE
Entregant inscripció a la bústia de l’Ampa
PAGAMENT AL BANC SABADELL AMB EL CODI 1773
PER INTERNET: ES55 0081 0474 98 0001135521
DIRECTAMENT A L’AMPA

PER INTERNET: ES55 0081 0474 98 0001135521
DIRECTAMENT A L’AMPA

1. Autoritzo a l'AMPA de l'Escola Les Roquetes, a fer servir, d’acord amb la normativa
vigent, el material audiovisual que s’enregistri del/de la meu/meva fill/a mentre estigui
realitzant activitats extraescolars durant el curs 2018/19.
L'esmentat material audiovisual passarà a formar part de l'arxiu de l'AMPA i podrà ser
utilitzat en documents i pàgines web de l'associació, revistes o publicacions d'àmbit
d'interès per a l'associació.
2.Els socis De l’ampa tindran de estar al corrent de pagament de quotes per poder
participar a qualsevol activitat en cas contrari s’incrementarà en 30€ el preu de
l’activitat.
3.Places limitades , s’assignarà per ordre d’inscripció. Hi ha un mínim i màxim de
participacions . si no s’arriba al mínim , es pot anular la activitat .
4.Per donar-se de baixa d’una activitat, cal comunir-ho 10 dies abans de finalitzar el
quadrimestre. En cap cas es retornaran els diners del quadrimestre.
Signatura (pare o mare)
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