Inscripció a activitats extraescolars [Curs 2018-2019]
Dades de l’infant
Nom: __________________________________________________________________________________
Cognom/s: ______________________________________________________________________________
Nivell que cursa durant 2018-2019: __________________________________________________________
Dades de la mare, del pare o del/a tutor/a
Nom: __________________________________________________________________________________
Cognom/s: ______________________________________________________________________________
DNI / NIE: ____________________________
Adreça de correu electrònic: ________________________________________________________________
Telèfon/s: _______________________________________________________________________________
Activitats
Marqueu la/es opció/ons desitjada/es:
dimarts

dijous

Anglès infantil

2 dies

dilluns

dimecres 2 dies

Judo P5

Anglès primària

Judo primària

Ball

Multiesports
1r. - 3r.

4t. - 6è.

Escacs

Patinatge

Escola de futbol

Teatre infantil

Futbol competició

Teatre primària

Guitarra

Zumba
1r. - 3er.

4t. - 6è.

Hip hop

1r. - 2on.

3r. - 6è.

P5 - 2n.

3r. - 6è.

infantil

primària

Tenis

Dades per a la domiciliació de rebuts
Número de compte: _______________________________________________________________________
Nom i DNI/NIE de la persona titular del compte: ________________________________________________
Signatura de la mare, del pare o del/a tutor/a
Barcelona, _____ de _______ de 2018
La signatura d’aquest document i/o el pagament de la quota de sòcia comporta l’acceptació dels Estatuts vigents i de la normativa de l’Associació, així com el dret de
poder gaudir dels beneficis de formar part de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Torrent d’en Melis. L'entitat es comunica amb les famílies i difon la
informació que els hi pot ser d'interès a través de la pàgina web www.ampatorrentdenmelis.cat. És responsabilitat de les famílies accedir-hi i estar al dia d'aquestes
d'informacions.
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 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, us
informem que les dades recollides al formulari quedaran incorporades en un fitxer gestionat per l'AMPA, la responsable del qual és l’AMPA de l’Escola Torrent d’en Melis, i amb la finalitat única de
gestionar l’esmentada associació. Podeu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a la bústia: ampatorrentdenmelis@hotmail.com.

Instruccions per a emplenar el formulari
És important que empleneu totes les dades que us demanem.
Dates d’inscripció: 15 de juny a 19 de setembre de 2018.
Recordeu que podeu teniu les següents opcions per a fer la inscripció:

 enviant un correu electrònic a extraescolars@ampatorrentdenmelis.cat adjuntant el formulari
d’inscripció, signat.
 presencialment al despatx de l’AMPA entregant el formulari d’inscripció.
 trucant al telèfon de l’AMPA: 934502756. En aquest cas, caldrà passar a entregar el formulari
d’inscripció en un termini màxim de 15 dies.

