Benvolgudes famílies,
Per formalitzar la inscripció com a socis de l’Ampa cal que ompliu el full d’alta de soci i l’envieu per
email a la nostra adreça electrònica: ampa@ielesvinyes.net, junt amb el comprovant d’ingrés de la
quota (ens serveix escanejat, una fotografia, etc.) de 25€ per família a un dels núm. de compte
següents:
Banc Sabadell
B.B.V.A

IBAN.: ES82 0081 0079 7000 0117 6721
IBAN.: ES28 0182 4252 9402 0171 9304 (en efectiu pel caixer automàtic)

Indicant com a referència: SOCI - NOM ALUMNE – CURS QUE FARÀ
Si ens arriba correctament la vostra inscripció, abans de l’inici del curs 2017-2018 rebreu un email
de benvinguda a l’AMPA a les adreces electròniques que ens hagueu indicat. Si no rebeu aquest
email de benvinguda és que no tenim la vostra inscripció o comprovant de pagament, feu-nos-ho
saber a la nostra adreça ampa@ielesvinyes.net i mirarem la incidència.
Penseu que si no us doneu d’alta com a socis de l’Ampa no rebreu les comunicacions que anem fent
per correu electrònic durant el curs.

INSCRIPCIÓ SOCI
Dades de les persones sol·licitants
Nom i cognoms
Relació

Mare

Pare

Tutor/a legal

DNI

Adreça
Codi Postal

Població

Telèfon contacte

Telèfon 2

Correu electrònic
Nom i cognoms
Relació

Mare

Pare

Tutor/a legal

DNI

Adreça
Codi Postal
Telèfon contacte

Població
Telèfon 2

Correu electrònic

Dades de l’alumne/s
Nom i cognoms

Curs

Nom i cognoms

Curs

Nom i cognoms

Curs

El signant es responsabilitza de la veracitat de les dades i de comptar amb l'autorització dels tercers per al
subministrament de les seves dades de contacte.
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal us informem que les vostres
dades seran incorporades a un fitxer titularitat de l’AMPA Les Vinyes amb la finalitat de gestionar la vostra participació a
l’AMPA i mantenir-vos Informats de les nostres activitats. Podeu exercitar els Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i
oposició enviant un correu electrònic a ampa@ielesvinyes.net o bé per correu postal remetent l’escrit a c/ Major, 109.
08755 Castellbisbal.

