ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
CURS 2018/2019
ESCOLA LA LLÀNTIA
FULL INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:
Nom de l’alumne:__________________________________________Curs i classe: __________
Assenyaleu amb una “x” les activitats que voleu realitzar i el dia:
CICLE INFANTIL:
DILLUNS:
DIMARTS:
DIJOUS:

□ Anglès CI o □ Futbol Sala Poliesportiu P5 (només alumnes de P5).
□ Música i Moviment. DIMECRES: □ Iniciació Esportiva.
□ Enlleura’t. DIVENDRES: □ Dansa CI o □ Futbol Sala poliesportiu P5.

PRIMÀRIA:

□
□
□
□
□
□
□

□ Bàsquet (dimarts) □ Dansa Moderna (dimarts)
Futbol Sala Poliesportiu (1r i 2n)(dilluns i divendres)* □ Tennis (dijous)
Patinatge (dimecres i divendres)*
□ Futbol Sala Benjamí (3r i 4t) (dimarts i dijous)*
Futbol Sala Aleví (5è i 6è) (dilluns i dimecres)*
□ Ciències (divendres)
Teatre (dijous)
□ Informàtica (divendres) □ Anglès Primària (dimecres)
Enigma't (dimarts i dijous) o tenim l'opció de: només dimarts □ o només dijous □
Taekwondo (dilluns i dimecres) o tenim l'opció de: només dilluns □ o només dimecres □
Arts Plàstiques (dilluns)

*Es recomana elegir els dos dies en les activitats que hi ha competició els dissabtes (Futbol Sala,
Poliesportiu, etc.) per poder realitzar l’activitat amb les màximes garanties. Recordeu que en
aquestes activitats cal abonar una matricula de 15 euros de despeses de competició. Alhora cal
adjuntar una fotografia de carnet i una fotocòpia del Cat Salut del nen o nena.

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA:
Nom i cognom del titular del compte:_______________________________________________
Nom entitat bancària:____________________________________________________________
IBAN: _ _ _ _

________________

____

CERTIFICO: que les dades que figuren en aquesta inscripció són correctes i verdaderes.
AUTORITZO: com a titular d’aquest compte, que em carreguin els rebuts corresponents a les
activitats extraescolars assenyalades en aquest full organitzades per l’Associació Enlleura’t de
l’alumne____________________________________________________________________.
Mataró, ……… de ………………………… de 2018
DNI titular compte:___________________

Signatura del pare/mare o tutor/a legal.

FULL D’AUTORITZACIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:
_______________________________________________________________, amb DNI o passaport
número ____________________ , com a pare, mare o tutor legal de l’alumne/a
____________________________________________________________________________
Autoritzo al meu fill/a a realitzar les activitats extraescolars marcades anteriorment.

□ SI □ NO
Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies, corresponents a les activitats
extraescolars del present curs escolars, i/o publicades a les planes web i/o en les xarxes socials oficials.

□ SI □ NO
Autoritzo al personal docent i monitors de les extraescolars a portar al meu/va fill/a a un centre sanitari
sempre que sigui necessari i no estiguem localitzables, en cotxe, taxi o ambulància.

□ SI □ NO
Vull subscriurem al servei de WhatsApp per rebre informació. Marca si i envia la paraula "ALTA" al 622730051.

□ SI □ NO
Només alumnes a partir de 3r de primària. Autoritzo que el meu fill/a marxi sol al finalitzar l’activitat.

□ SI □ NO
Mataró, ……… de ………………………… de 2018

________________________________
Signatura del pare/mare o tutor/a legal.
És soci de l’AMPA:□ SI □NO Nº soci:_________
Telèfons de contacte: 1:____________ (pertany a:__________) 2:___________ (pertany a:__________)
Correu electrònic:_______________________________________________________________________
Observacions:___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

NORMATIVA DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:
- Les activitats començaran l’1 d’octubre. L’horari serà de 16.30 a 18.00h.
- Per iniciar qualsevol activitat és imprescindible omplir el full d’inscripcions que ha d’estar degudament signat pels
pares o tutors. Per poder realitzar l’activitat cal estar al corrent del pagament.
- Els no socis de l’AMPA se’ls realitzarà un recàrrec del 20% sobre l’import de la quota.
- La inscripció a les activitats extraescolars és anual (per tot el curs escolar). La quota es fraccionarà en 8 mensualitat
d’octubre a maig, mitjançant domiciliació bancària.
- Les activitats extraescolars finalitzen el 21 de maig. Les activitats amb competició finalitzaran l’últim dia del curs
escolar (divendres 21) a causa de les dates de competició. Per tant la quota es fraccionarà en 9 mensualitats. A més
en aquestes activitats s’haurà d’abonar una matrícula de 15€ per les despeses de material i inscripció de l’equip.
- Es presentarà el cobrament del rebut cada dia 5 del mes en curs. La família es farà responsable en cas d’un recàrrec
(3 euros) ocasionat pel retorn d’un rebut per part del banc. Aquest s’afegirà en el rebut del següent mes.
- Les altes o les baixes s’hauran de comunicar per escrit abans del dia 20 del mes anterior.
- Totes les activitats tenen un límit de places i es respectarà rigorosament l’ordre d’arribada de la inscripció. El
número mínim de places per tal que una activitat es realitzi serà de 8 nens/es, en el cas que aquesta quedi
anul·lada s’informarà oportunament a les famílies i s'oferiran alternatives.
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’Associació de Lleure i Cultura Enlleura't informa
que les dades personals obtingudes mitjançant aquest formulari, poden ser incorporades, a un fitxer automatitzat pel seu tractament. Alhora, informem que la
recollida i tractament d’aquestes dades tenen per a finalitat la millora de la qualitat del servei. D’acord amb el que preveu la citada Llei Orgànica pot exercitar
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit al següent correu: enlleurat@enlleurat.org.

