221– INSTITUT- ESCOLA LES VINYES
INSCRIPCIÓ SERVEI D’ACOLLIDA MATÍ
CURS 2016-2017

PER UTITLITZAR EL SERVEI ÉS IMPRESCINDIBLE EMPLENAR AQUEST FULL I SER SOCI DE L’AMPA
DADES DEL NEN/NENA
Nom de l’alumne/a

Curs

Gr

Cognoms alumne/a
A d r e ç a
C.Postal

Població

Pare/tutor

e-mail
NF

Telf

Targ.Residència o Passaport

NIF

Mare/tutora

Telf

Targ.Residència o Passaport

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DEL SERVEI D’ACOLLIDA MATÍ
Nom Entitat Bancària
Núm. compte
Titular del compte

NIF

AUTORITZACIÓ
Da t a d ’a lt a d el s erv ei d ’a co llid a ma t í
En/na

amb NIF

Autoritzo el meu fill/a
A fer ús del servei d’acollida matí durant el Curs 2016-2017.
Aquesta autorització es fa extensiva, segons regula la Llei 16/2009 de Serveis de Pagament, a que 7 i TRIA, SA., amb domicili al
carrer carretera de Barcelona, número 83, (08740) Sant Andreu de la Barca i NIF A61046017, pugui enviar ordres al seu banc per
carregar el seu compte, i al seu banc per carregar el seu compte d'acord amb les nostres ordres derivades de la relació de serveis
entre vostès i 7 i TRIA, SA.
Data
Signatura/es del pare /mare/tutor:

SERVEI

PREU NEN ½ h

PREU NEN 1 h

PREU NEN (juny)

ESPORÀDIC

MATÍ

22,50 €/mes 

36,32 €/mes 

22,50 €/mes

3,30 €/dia

Les quotes són mensuals. Per poder gestionar, eficaçment, qualsevol tipus de canvi o modificació, s’haurà de comunicar a través del formulari d’incidències
extraescolars, com a màxim 3 dies abans de finalitzar el mes en curs. Els preus varien segons l’activitat i s’estableix en un únic import fix mensual, ja que es
calcula sobre un prorrateig (cost total setembre-maig ÷9 = quota única) amb l’excepció dels nens de P3 que per motius del període d’adaptació solament
pagaran 22,50 € durant el mes setembre. Puja: 0,5%

En compliment amb el disposat en la LOPD (Llei 15/1.999 Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, de 13 de desembre de 1.999),
l’informem que les dades personals facilitats per vostè s’incorporaran a un fitxer automatitzat de 7 i TRIA, SA. La finalitat del mateix és la gestió
del menjador. Vostè té dret a accedir, cancel·lar o rectificar les dades que li corresponguin mitjançant un escrit dirigit a 7 i TRIA, SA C/Carretera
83, 08740 Sant Andreu de la Barca.

