AMPA
SAFA-HORTA

EXTRAESCOLARS CULTURALS
AMPA SAFA-HORTA CURS 2018-2019
(places limitades, adjudicades segons ordre d’inscripció)
Data:

____/_____/____

Activitat:

número d’inscripció:

Cuina

Escacs

Labors creatives

Guitarra
Mecanografia

_____

Ioga

Quitxalla

Teatre

Tècniques d’estudi

Dia: __________________________________________________________
(si l’activitat es realitza dos o més dies, indiqueu tots els dies que us vagin bé, en ordre de prioritat)

Hora:

________________________

DADES DE L’ALUMNE:
Nom: _______________________________ 1r cognom ____________________________________
2n cognom _____________________________________ Data de naixement
Es queda a dinar a l’escola ?

SI

___ / ___ / _____

NO

Tel. contacte __________________________

___________________________

e-mail _____________________________________________ Curs que faran al 2018-19 __________
Subscripció gratuïta al blog de l’AMPA (us arribarà un e-mail per confirmar l'alta)

si

no

* omplir només en el cas que el compte sigui diferent d’on es carreguen els rebuts del col·legi
Núm. compte CCC : __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ -__ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
IBAN (4)

Entitat(4)

Oficina(4) Dígit Control(2)

Codi Compte(10)

Titular del compte .......................................................................................... DNI del Titular..........................................
(NOM I COGNOMS)

La inscripció a qualsevol extraescolar cultural implica automàticament l’alta a l’AMPA i al pagament de la
quota de l’Associació, cas de no ser associat. Si teniu consultes sobre activitats, aquest és el nostre mail:
extraescolarsitallers@ampasafahorta.org
Autoritzo a publicar fotos i vídeos dels inscrits en els mitjans de comunicació i les xarxes socials del
Col·legi i d’AMPA Safa-Horta per a la informació i promoció de les activitats d'aquests.
Autoritzo a enviar ordres de pagament a l'entitat financera per a fer càrrecs al compte indicat.
Autoritzo a ser informat de les activitats desenvolupades per l'AMPA i el Col·legi Safa-Horta.
Signatura del pare/mare o tutor

(llegir més
AMPA SAFA-HORTA. Peris i Mencheta, 26-46 08032 Barcelona. www.ampasafahorta.org

)

AMPA
SAFA-HORTA

De conformitat amb el que estableixen les disposicions del Reglament (UE) 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 (RGPD).
L'AMPA Safa-Horta garanteix l'adopció de les mesures necessàries per assegurar el tractament confidencial
de les dades de caràcter personal.
Així mateix informem de la inclusió de les dades en un fitxer amb la finalitat de gestionar la relació que el
vincula i de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició
en l'adreça Carrer de Peris i Mencheta 26, 08032, Barcelona, a través de l'AMPA OBERTA a horari d'atenció
a les famílies, o bé mitjançant correu electrònic dirigit a info@ampasafahorta.org

AMPA SAFA-HORTA. Peris i Mencheta, 26-46 08032 Barcelona. www.ampasafahorta.org

