EXTRAESCOLARS CURS 2019-2020 FABRA
FITXA INSCRIPCIÓ
DADES DEL PARTICIPANT:
Nom i cognoms: _____________________________________ Número TSI________________
Data Naixement: ______/_______/____________ Edat: ______Curs actual: ____________
Nom mare/tutor:________________________________________________________________
Nom pare/tutor:_________________________________________________________________
Correu electrònic:_______________________________________________________________
Telèfons de contacte:___________________________________________________________
Adreça:_________________________________________________________________________
Població:_______________________________________________________________________
Activitat que vol realitzar:
1:_______________________________________________________________________________
2:_______________________________________________________________________________
3:_______________________________________________________________________________
4:_______________________________________________________________________________
5:_______________________________________________________________________________
DADES GENERALS:
DISCAPACITAT:

SI

NO

Tipus:_____________________________________________________________________
AL·LÈRGIES: pateix algun tipus d’al·lèrgia

SI

NO

Tipus ____________________________________A què?_________________________
OBSERVACIONS:

QUI RECOLLIRÀ AL NEN/A A LA SORTIDA DE L’ACTIVITAT:
Marxa sol a casa

El/la vénen a buscar

Nom de la persona _____________________________________________________________

EXTRAESCOLARS CURS 2019-2020 FABRA
FITXA INSCRIPCIÓ
DRETS D’IMATGE:
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconeguda en l’article 18.1 de la
Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica1/1982, de 5 de maig, sobre
el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció de
Naïfar SCCL demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder
publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament
identificables.
Jo__________________________________ amb DNI__________________, autoritzo que la
imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats
realitzades per Naïfar SCCL i publicades en:
• Pàgines web de Naïfar
Sí
No
• Plana de Facebook
Sí
No
Signatura pare, mare o tutor legal:

DADES BANCÀRIES:
Titular del compte:__________________________________________________________________
Banc / Caixa:_______________________________________________________________________
IBAN

ENTITAT

OFICINA

D.C.

Nº DE COMPTE

Alella a ____d_________________201__
Signatura del titular:

INFORMACIÓ IMPORTANT
PAGAMENTS DE LES MENSUALITATS:
• El pagament de la inscripció i de les mensualitats s’efectuarà únicament mitjançant
•
•

domiciliació bancària del dia 2 al 5 de cada mes.
En cas de devolució del rebut bancari, s’efectuarà un increment de 7€ per despesa
bancària.
La inscripció i participació en una activitat implica un compromís de realització de la
mateixa entenent com a baixa de l’activitat només en cas de força major.

En compliment amb el que disposa la normativa de Protecció de dades de caràcter
personal, informem que totes les dades de caràcter personal facilitades per vostè,
seran tractades i quedaran incorporades en el arxiu del Registre propi de Naïfar, sccl.
En aquest sentit, vostè hi consent expressament i autoritza de manera voluntària que
totes les seves dades siguin tractades per aquesta entitat.

