AMPA ESCOLA MEDITERRÀNIA
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
2017-2018

Serveis Esportius i de Lleure

Inscripció:
Activitat:

/

Nom:

Cognoms:

És la família sòcia de l’AMPA? Si
(Marcar la que correspongui)
Data de Naixement:

/

No

/

Curs:

Nom del Pare/Mare:
Telèfon:

Cat Salut:
DNI:

/
/

E-mail:

Pateix l’alumne alguna patologia que li impedeix la realització d’algun tipus d’activitat?
(Quina?)

Descomptes:
10% de la quota, dels segons i tercers germans inscrits en les activitats.
10% en la segona activitat.
Formes de pagament:
Pagament trimestral. Activitat d’un dia 48€/48€/38€
Pagament anual (5% de descompte)
Un cop confirmades les activitats rebreu la informació sobre com realitzar el pagament de l’activitat.
Autoritzacions:
Jo,........................................................................................... amb DNI .......................................................
com a pare/mare/tutor de l’alumne/a..........................................................................................................,
l’autoritzo a assistir i realitzar l’activitat extraescolar de l’escola Mediterrània. Faig extensiva aquesta
autorització a les decisions mèdiques preses per part d’un facultatiu en cas d’extrema urgència, a la
vegada eximeixo als tècnics i organitzadors de responsabilitat civil i penal.
Autoritzo
No autoritzo (Marcar la que correspongui)
Que el meu fill/a pugui marxar sol al finalitzar l’activitat extraescolar.
Autoritzo
No autoritzo (Marcar la que correspongui)
A NeedSports Serveis Esportius que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies
corresponents a les activitats extraescolars.
Documentació necessària per dur a terme la inscripció:
•
•

Full d’inscripció amb totes les dades omplertes
Fotocòpia de la targeta Sanitaria de l’alumne

Sant Pere de Ribes, a ....... d................................... de 2017.
Signatura

Avís Important
La inscripció a l’activitat és per tot el curs
escolar. En cas de baixa voluntària s’hauran
d’abonar les quotes fins a final de curs. Els
grups tenen places limitades, aquestes
s’adjudicaran per ordre d’inscripció.
No s’acceptaran inscripcions incomplertes.

En compliment del que disposa la llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, li informem
que les seves dades personals formaran part d’un fitxer informàtic propietat de NeedSports Serveis Esportius.
Així mateix, li informem que pot exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació y oposició mitjançant un
escrit a la nostra direcció info@needsports.cat

