
FULL D’INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS
2017-2018

ompliu totes les dades / un full d’inscripció per alumne

DADES DE L’ALUMNE

NOM I COGNOMS________________________________________________________ __________________

CURS __________________ SOCI  AMPA:   SI NO

ACTIVITAT  1______________________________________________ IMPORT_______________________

ACTIVITAT  2______________________________________________ IMPORT_______________________

ACTIVITAT  3______________________________________________ IMPORT_______________________

DADES DE LA FAMÍLIA

NOM I COGNOMS  PARE/MARE/TUTOR________________________________________________________

TELÈFONS _______________________________       EMAIL _______________________________________

FORMA DE PAGAMENT

EFECTIU INGRÈS EN COMPTE

PER REALITZAR L'INGRÈS S'HA D'INDICAR NOM DE L'ALUMNE I ACTIVITAT

NÚM. DE COMPTE DE L'AMPA: BBVA-Catalunya Caixa ES43 0182-1022-4402-0205-8651 

AUTORITZACIÓ DE SORTIDA
La persona a dalt esmentada, amb DNI _________________ com a pare/mare i/o tutor de l’alumne d’aquest 

full d’inscripció, l’autoritza a marxar de l’activitat extraescolar:
Sense que cap familiar el vingui a recollir.
Amb _____________________________

DRET D’IMATGE
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei 
orgànica 1/1982 de 5 maig sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la Junta de 
l’AMPA demana el consentiment als pares/mares o tutors legals per poder publicar fotografies i vídeos on apareguin 
els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables.        SI       NO

PROTECCIÓ DE DADES
En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades (LOPD  15/1999 de 13 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 la nostra associació. Podeu exercir els vostres drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els 
termes que estableixi la llei.

Signant aquest document estic d´acord també amb els preus i la normativa de les activitats extraescolars organitzades 
per l’AMPA de l'Escola Calderón.

DATA ___/___/______ SIGNATURA_____________________

COMENTARIS PER L’AMPA:
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