FORMULARI D'INSCRIPCIÓ COM A FAMÍLIA SÒCIA I / O COL·LABORADORA ACTIVA DE L'AMPA

INSCRIPCIÓ
Quota anual per família 60€
Dades dels infants que formen part de la família:
Nom

Cognom/s

Curs

Dades de la mare, del pare o de la tutora, com a persona representant de la família:
Nom:
Cognom/s:
DNI / NIE:

Telèfon de contacte:

Correu electrònic:
Possibles formes de pagament:
•

Domiciliació anual dels rebuts
AUTORITZO l'AMPA a fer el cobrament de la quota anual.
Indiqueu aquí el vostre número de compte:
Entitat
Oficina
DC

•

Compte

Ingrés bancari o transferència al compte de l’AMPA:
0182 – 3014 – 12 – 0200283478 (BBVA)
Indicant al concepte: "Quota d'inscripció AMPA – Nom de la família"
NO autoritzo l'AMPA a fer el cobrament de la quota i EM COMPROMETO a fer-ne
l'ingrés.

Signatura

Barcelona, a

de/d’

de

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.
1/2

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ COM A FAMÍLIA SÒCIA I / O COL·LABORADORA ACTIVA DE L'AMPA

COL·LABORACIÓ ACTIVA
Si esteu interessades en col·laborar d’una manera més activa en les tasques de l'AMPA, podeu emplenar i
signar aquest formulari.
El podeu enviar per correu a l’adreça ampatorrentdenmelis@hotmail.com o dipositar-lo a la bústia del
despatx de l’AMPA.
Dades de la persona que vol col·laborar
Nom:
Cognom/s:
DNI / NIE:

Telèfon de contacte:

Correu electrònic:

Com vols participar?
Rebent per correu electrònic les convocatòries per a les juntes generals ordinàries mensuals
Formant part d'una comissió
Comunicació
Escola digna
Extraescolars
Festes
Menjador
Socialització de llibres
Solidaritat
De manera puntual, en tasques o necessitats concretes. Indica què saps fer i/o en quines
tasques podries col·laborar:

Signatura

Barcelona, a

de/d’

de

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.
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