Inscripció Extraescolars i Servei Bon dia 20-21
Aquesta inscripció ha de lliurar-se telemàticament a l’AFA abans del 25 de setembre a
l’adreça electrónica: pallerolairoca@yahoo.es. Cal ser soci de l’AFA i només es tramitarà la inscripció si
s’ha abonat prèviament la quota i no hi ha cap rebut pendet de cobrar.
L’inici de l’extraescolar està subjecte a arribar a un nombre mínim d’inscripcions per cada l’activitat.
Les inscripcions es faran per rigurós ordre d’arribada. Al completar el número màxim d’alumnes, que és
diferent depenent de cada activitat, es farà una llista d’espera.
Documentació que cal portar:
 Full d’inscripció emplenat.
 *En el cas que el nen/a marxi sol/a, emplenar l’autorització.
Nom: ……………………………………………………………………………………………..
Cognoms: ………………………………………………………………………………………
Curs: ………………………………………Lletra: ……………………………………………
Escola on estudia: ............................................................................
E-mail: ……………………………………………………………………………………………
Telèfons: ………………………………………………………………………………………..
Activitat 1: ……………………………………………………DIA DE LA SETMANA: DLL
Activitat 2: ……………………………………………………DIA DE LA SETMANA: DLL
Activitat 3: ……………………………………………………DIA DE LA SETMANA: DLL
Nº de compte bancari - IBAN (24 dígits començant per ES):
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_ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Autoritzo a l’AFA de l’Institut Escola Pallerola a efectuar el càrrec de les activitats assenyalades al meu compte
bancari. Els rebuts retornats tindran un recàrrec. En tot cas, s’haurà de tenir pagada l’activitat abans del
dia 15 de cada mes i, de no ser així, no es podrà continuar fent l’extraescolar.
Nom del titular del compte:……………………………………………………………………………
Signatura del titular del compte:

*
Data:………………………………
En/Na………………………………………………..………….…………………
amb DNI……………………………………………………..…………………..
autoritzo el meu fill/a………………………………………………………
que marxi sol a casa quan acabin les activitats extraescolars.
Signatura pare/mare/tutor

AUTORITZACIÓ PER FER SERVIR LES DADES DELS ALUMNES
En compliment del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril del 2016 RGPD,
us informem que les dades recollides al formulari que us hem passat, quedaran incloses en el fitxer d’Activitats Extraescolars
20-21.xls el responsable del qual és l’AFA de l’institut Escola Pallerola, i seran tractades per a la gestió de l’entitat i per a la
gestió econòmica de les activitats.
Podeu exercir el vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al seu tractament enviant un correu electrònic a
pallerolairoca@yahoo.es o bé presentant un escrit a l’oficina de l’AFA.

Signatura pare/mare/tutor

