INSCRIPCIÓ SAT (SERVEI ACOLLIDA DE TARDA) DE L’ESCOLA DEL BOSC
CURS 20152016

Benvolguts/des:
Totes les famílies que esteu interessades a que els vostres fills facin ús del SAT de 16.30 a
17.00, el curs 20152016, ompliu aquest full d’inscripció i entregueulo a la coordinadora
.
Nom de l’alumne/a
Curs que comença

Data de naixement

Adreça
Població

Codi postal

Telèfon

Telèfon d’emergència

Nom i cognoms del pare
Nom i cognoms de la
mare

Socis AMPA

Data inici

Si

No

DADES BANCÀRIES

Si les vostres dades són les mateixes que el curs passat marqueu la casella
Nº cte. Bancari (IBAN)

_ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Titular del compte
Nota: És molt important omplir tots els dígits correctament per tal d’evitar possibles devolucions de rebuts. Els rebuts retornats
sense causa justificada serà motiu de baixa en el servei de menjador. La comissió per despeses de devolució de rebut bancari
serà de 1.70€.

PREUS
ACTIVITAT
SAT (16.3017.00)

SOCI AMPA

NO SOCI

23.60€

26.60€
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Autorització paterna/materna.
En/na_________________________________________________________com

pare/mare/tutor,

amb

D.N.I

núm_____________________, autoritzo al nen/a ____________________________________________ que es
quedi al servei de menjador. I autoritzo a que se’m carreguin al C.C, els rebuts del servei de menjador durant el curs
15/16
Així mateix, accepto la normativa del menjador escolar, i manifesto que no tinc cap deute pendent.

Signat D/Dª
Consentiment per al tractament de dades de caràcter personal

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i a través de la complimentació d’aquest
formulari.
D/Dª_______________________________, amb DNI __________________, per al present document i actuant com
pare/mare o tutor/a del menor d’edat ___________________________________________.
Autoritza a que les dades personals del nen/a siguin incorporats en un fitxer propietat de 
Cuina i Lleure Pam i Pipa,
SL
amb la finalitat de prestar els seus serveis de menjador, casals, colònies, extraescolars, viatge fi de curs, etc.
Cuina i Lleure Pam i Pipa, SL només tractarà les dades amb la fi de prestar els serveis abans esmentats i no els
aplicarà o utilitzarà amb altre fi.
I es compromet a guardar el secret professional sobre les dades que tingui coneixement, mantenint la
confidencialitat dels mateixos.
Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació a 
Cuina i Lleure Pam i
Pipa SL
, c/ Major, 18 Local C, 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona).
Signat D/Dª
Sant Andreu de la Barca, a _____ de ________________de 20___.
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