INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
INSTITUT ESCOLA LES VINYES CURS 2017-201
2018
NOM I COGNOMS DE L’INSCRIT: ____________________________________
___________________________________________________________________
______________________
ADREÇA: _____________________________
_______________ POBLACIÓ: ___________________________________
___________________________
DATA NAIXEMENT: _____________________
___________________________ CURS (2017-18): __________________________
______________________
ADREÇA ELECTRÒNICA: ______________________________________
___________________________TELÈFON CASA: ______________________
NOM MARE/TUTORA: _______________
_______________________ TELÈF.MÒBIL
F.MÒBIL O FEINA MARE: __________________________
__________
NOM PARE/TUTOR: ___________________
_________________________TELÈF.
__TELÈF. MÒBIL O FEINA PARE: ___________________________
___________
DADES BANCÀRIES: E

S __ __- __ __ __ ___- __ __ __ __- __ __ -__
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Número de compte (amb codi IBAN)

AUTORITZACIONS:
El Senyor/a _______________________________________ amb DNI ___________________ com a pare/mare/tutor
del nen/a __________________________________, autoritza al meu fill/a a participar a:
 Autoritzo al meu fill/a a realitzar l’activitat que CONTROL PLAY SPORTS i I.E Les Vinyes organitzen a l’Institut
Escola les Vinyes. També coneix tota la normativa de funcionament
funcionament,, estant d’acord amb ella. Tanmateix
Ta
certifica
ca que totes les dades aquí especificades són correctes
correctes.
 Autoritzo a CONTROL PLAY SPORTS i a I.E Les Vinyes,, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les
dades
des personals facilitades, així com també per poder publicar a la web, revistes i cartells, fotografies i vvídeos
on aparegui l’alumne/a.
Signat del pare / mare / tutor:

NORMES DE FUNCIONAMENT:






Els dies i les hores d’activitats extraescolars
lars són les indicades segons els dies lectius del calendari
dari escolar del I.E Les Vinyes.
Els preus de les activitats són mensuals,, independentment del número de sessions lectives que tingui el mes.
Els rebuts seran carregats al compte indicat en el full de matrícula, entre el dia 1 i 10, a mes vençut.
vençut
Si es produeixen devolucions de rebuts,, aquest seran carregats amb 5,00 euros per despeses bancàries.
Per formalitzar canvis o baixes s’han de comunicar abans d’iniciar el següent mes al coordinador de les extraescolars a través
del correu electrònic : castellbisbal.extraescolars@gmail.com / 930102191 (Albert Alujas).
 El mínim d’alumnes per grup és de 8. ControlPlaySports es reserva el dret de tancar el grup si no s’arriben a aquests
mínims.
 Monitors contractats donats d’alta al règim de la Seguretat Social.

