INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS 2020-2021

CURS 2020-2021
ESCOLA LANASPA (Terrassa)
Inici de les activitats extraescolars: 1 d’octubre
Inscripcions obertes fins el 17 de setembre
OMPLIR AMB MAJÚSCULES
Jo ______________________________________________________________________________________ pare/mare/tutor/tutora de l’alumne/a
____________________________________________________________________________ que el curs 2020-2021 cursa _____________ autoritzo
el meu fill/a a realitzar les activitats extraescolars que organitza ACTIVITIES19.
-

Autoritzo el meu fill/a a sortir sol/a després de l’activitat?

SI

NO

En cas que el nen/a NO pugui sortir sol/a, qui el vindrà a recollir:
NOM I COGNOMS

DNI

NOM I COGNOMS

DNI

Número de telèfon:

Email:
Totes les comunicacions relatives a l’activitat es fan per correu electrònic, és per aquest motiu que
és molt important que faciliteu un correu electrònic per tenir un millor comunicació i informació de les activitats.

ASSENYALEU AMB UNA CREU LES ACTIVITATS QUE REALITZAREU:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Totes les quotes són prorratejades (la mateixa quota tots els mesos d’octubre a maig). Acollida matinal les quotes són prorratejades d’octubre a juny, Les vacances
i festius estan inclosos a la quota.
10% de descompte pel segon germà i successius (sobre la quota més baixa). No aplicable en les acollides ni anglès acadèmic.
Mínim 8 alumnes per obrir una activitat.
3o minuts berenar + 1 hora activitat
En l’activitat d’ Art Attack és necessari que l’alumne porti un maletí/estoig de dibuix on entra aquarel·les, ceres, colors…
A la tarda són 30 minuts de berenar i una hora d’activitat.
Data límit inscripcions acollida tarda i acollida matinal → 7 de setembre 2020
Data límit d’inscripcions d’activitats extraescolars i acollida de tarda a partir d’octubre→ 17 setembre del 2020
Inici d’activitats extraescolars → 1 d’octubre del 2019
Inici acolllides → 14 de setembre del 2020

NÚMERO DE COMPTE BANCARI ON GIRAR EL REBUT (IBAN):

E

S

AUTORITZACIÓ:
-

Autoritzo a Activities19 a realitzar fotografies durant l’horari d’activitats. En el cas que Activities19 ho trobi convenient les
penjarà a la seva web d’empresa o fulletons informatius.
SI
NO

-

Autoritzo a Activities19 a transportar el meu fill/a en cas d’accident a l’hospital més proper de la zona (Via transport
Sanitari)
SI
NO

Autoritzo a Activities19 Just SL a fer efectiu el cobrament del rebut mensual a dia 1 de cada mes per avançat en el número de
compte que he facilitat anteriorment, acceptant els costos addicionals que comport tornar un rebut (8€). Dos rebuts impagats
causarà la baixa de l’infant en les activitats.
OBSERVACIONS ADDICIONALS DE L’ALUMNE: (pel que fa a al·lèrgies, malalties, conductes que l’equip de monitors hauria de
saber o conèixer)

Signatura del pare/mare/tutor:

Adjuntar: (fotocòpies de DNI pare/mare/tutor, targeta sociosanitària del nen/a)
NORMATIVA DEL FUNCIONAMENT DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:
● Les famílies tenen tot el dret a adreçar-se al monitor o coordinador un cop finalitzada l’activitat per realitzar consultes o demanar
aclariments.
● Durant l’activitat els pares i mares dels alumnes no podran estar dins el recinte escolar.
● No s’admetran inscripcions d’alumnes que tinguin quotes pendents.
● L’alta a una activitat es podrà fer durant el transcurs del mes, caldrà abonar però, la quantitat total de la quota mensual, i el rebut es
girarà el dia que rebem la inscripció. Del contrari s’haurà de començar al mes següent.
● Per fer efectiva la baixa d’una activitat s’haurà de comunicar abans del dia 20 del mes anterior, del contrari es cobrarà el mes
següent, i la baixa serà efectiva per l’altre mes vinent.
● Les inscripcions que es formalitzin passat el període inicial de inscripció, caldrà que es realitzin directament des de les oficines de
ACTIVITIES per tal de garantir una millor organització.
● Per posar-vos en contacte amb ACTIVITIES us podeu adreçar a :

TEL: 93 012 96 17 // horari: 09:00 a 18:00 (horari d’atenció a famílies)
Correu electrònic: grupactivities@grupactivities.com
Jo pare/mare/tutor de:_______________________________________________________________ estic al corrent de la
normativa i em comprometo a respectar-la en tot moment, en cas contrari s’aplicaran les clàusules mencionades en
cada punt.
Signatura del pare/mare/tutor:
Data:

CAL ENVIAR-HO OMPLERT I SIGNAT A: grupactivities@grupactivities.com

De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 informem que les seves dades estan incorporades en un fitxer del qual és titular Activities19 Just SL amb la finalitat de gestionar les activitats extraescolars al
qual s'inscriu l'interessat així com la gestió administrativa, comptable i fiscal, i enviar-li informació sobre els nostres productes i / o serveis. La legitimació ve concedida a garantir la correcta prestació del servei sol·licitat, així com, si
s'escau, el consentiment exprés corresponent. La procedència de les dades ve del mateix interessat. Les dades no seran cedides a tercers excepte obligació legal. Mantindrem les dades personals mentre hi hagi una relació
contractual i / o comercial amb l'usuari i mentre aquest no exerceixi el dret de supressió, cancel·lació i / o limitació del tractament de les dades personals. Autoritzo Activities19 Just SL, a enviar-me informació dels seus productes
i serveis. La direcció de Activities19 Just SL sol·licita el consentiment als pares o tutors legals per poder publicar les imatges en les quals apareguin individualment o en grup que es puguin realitzar als nens i nenes, en les diferents
seqüències i activitats realitzades. El dret a la pròpia imatge està reconeguda a l'article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge, així
com la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor. Que de conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 informem que les seves dades estan incorporades en un fitxer del qual
és titular Activities19 Just SL i consento que les dades del meu fill / a siguin incorporades a un fitxer del qual és titular Activities19 Just SL amb la finalitat de mostrar les imatges al web i les xarxes socials. Així mateix, l'informem de la
possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i limitació de les seves dades al domicili de Activities19 Just SL situat al carrer Aribau 6- 08303 Mataró. e-mail: grupactivities@grupactivities.com .D'acord
amb el que estableix la el REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 consento que les meves dades siguin incorporades al fitxer denominat FACTURACIÓ del qual és titular Activities19 Just SL. Autoritzo Activities19 Just SL a
utilitzar els següents mitjans de contacte SMS, mòbil, WhatsApp, Correu electrònic i via telefònica.

