FITXA INSCRIPCIÓ
EXTRAESCOLARS
ESCOLA CATALUNYA

Curs: 2019-2020
Nom, cognom nen/a:

Curs que realitza el nen/a:
Població :

Adreça:
Nom mare i pare:
Telfs. contacte:

Correu electrònic: (EN MAJÚSCULES)
Alguna malaltia coneguda:

Nº targeta CAP:

Domiciliació bancària nº. ___________________________________________________________________ ___
Cal adjuntar fotocòpia número de compte bancari i de la targeta sanitària del vostre fill/a.

Obligatòria la continuïtat durant tot el curs de l’activitat escollida. Les famílies accepten qualsevol canvi en l'organització de les extraescolars
per la millora de la gestió general de les activitats.
En cas de donar-se de baixa es penalitzarà amb l’import pendent de pagament.
Accepto aquestes condicions organitzatives i de pagament
X

Marqueu amb una X l’activitat escollida i el dia en cas que hi hagi opció de triar:
Activitat

Dia de la setmana

Iniciació Esportiva ( De 1r a 2n )

Dilluns i dimecres

Handbol ( De 3r a 6è )

Dilluns i Dimecres

Futbol ( De 3r a 6è)

Dimarts i Dijous

Natació ( A escollir 1 dia) Dilluns o dijous

Dilluns

o

Dijous

Iniciació Dansa ( De P3 a 2n )

Dilluns i divendres

Hi Hop ( De 3r a 6è )

Divendres

Multiesport ( De P3 a P5)

Dimecres

Tennis ( De P4 a 6è )

Dimarts o Dijous

Anglès ( De P3 a 6è )

Dimarts i Dijous

Karate ( De P3 a 6è )

Dimarts i Dijous

Patinatge ( De P5 a 6è )

Divendres

Ludoteca ( De P3 a 6è )

De dilluns a Divendres

Iniciació Teatre ( De P4 a 2n)

Dimecres

Teatre ( De 3r a 6è )

Dimarts

Iniciació Robòtica ( De 1r a 3r )

Marqueu amb una X

Dilluns

/

Dijous

Dimarts

/

Dijous

Dilluns /Dimecres*

Dilluns/Dimarts/ Dimecres/
Dijous/ Divendres

Dilluns

Robòtica ( De 4t a 6è )

Dilluns

Aloha o Kitsune

Dimecres

Escacs ( De P5 a 6è )

Dijous migdia

Música ( De P5 a 6è )

(A determinar dia)migdia

Circ ( De P3 a 6è )

Dilluns migdia

Circ tarda

Dilluns ( P4 a 2n ) Dimecres (3r a
6è)

Protecció de Dades
Monitaula s.l té implantats protocols de seguretat en protecció de dades d’acord amb el estableix el Reglament (UE)
núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
Per a l’exercici dels drets de l’interessat es posa a la seva disposició la sol·licitud d’exercici dels drets al tractament de
dades personals adreçada a Monitaula s.l, Comte Borrel 209 08029 Barcelona o per correu electrònic a
info@monitaula.com acompanyat de fotocòpia de document oficial que us identifiqui. En cas d’exercir-se per correu
electrònic el document haurà de signar-se digitalment el missatge o adjuntar un document oficial escanejat.

• Autoritzo a poder fer ús d’imatges on aparegui el meu fill/a a
nivell intern empresa
• Autoritzo a poder fer ús d’imatges on aparegui el meu fill/a
dins pàgina web

Signatura del titular:

