INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS MIGDIA AMPA SOLC – CURS 2018-19








Les activitats de migdia s'ofereixen per alumnes de 3r a 6è de primària, algunes només per determinats cursos.
Totes les activitats necessiten un nombre mínim d'alumnes per poder-les dur a terme. L'AMPA no assegura
que es mantinguin els grups que en data 01/07/2018 no arribin al nombre mínim d'alumnes inscrits.
Els grups s'omplen per ordre d'inscripció. Quan un grup està ple, només s'obre un 2n grup si és viable (per
espais) i hi ha prou alumnes en llista d'espera. L’AMPA no es compromet a donar plaça als alumnes inscrits
després del 01/07/2018.
Podeu fer la inscripició al formulari online o enviant les butlletes a ampaescolasolc.inscripcions@gmail.com
No envieu ni entregueu butlletes a Secretaria, sis plau.
El preu de les activitats és orientatiu, i pot variar en funció del nombre total d'alumnes.
Data d'inici de les activitats extraescolars: dilluns 01/10/2018. La primera setmana les activitats seran obertes
per provar-les, tot i que la possibilitat d'inscriure's dependrà de que hi hagi places, sinó es romandrà en llista
d'espera. A partir de la 2a setmana només podran assistir-hi els alumnes inscrits.
La inscripció a la activitat implica un compromís anual. Les sol.licituds de baixa s’han de comunicar a
l’AMPA (a la mateixa adreça que s’envia la inscripció) i es valoraran, però el compromís inicial de les famílies és
a pagar el preu total anual de l’activitat. Aquest preu total es cobrarà en 3 quotes al llarg del curs. La
mensualitat que s'indica és només a títol orientatiu.

DADES PERSONALS
Nom i cognoms alumne/a:
Data naixement:

Curs que farà el 2018-19:

Nom mare/pare/tutor 1:
Correu electrònic:

Telèfon:

Nom mare/pare/tutor 2:
Correu electrònic:

Telèfon:

ACTIVITATS
Guitarra
Mecanografia
Cinema
Escacs
Teatre musical
Combo musical – Big Band

Quin instrument toca i quanst anys fa que el toca?

Enviar per e-mail (fitxer .doc o .pdf, escanejat, fotografia...) a ampaescolasolc.inscripcions@gmail.com
L'AMPA de l'Escola Solc farà tractament de les vostres dades amb la finalitat de gestionar, donar servei i informar sobre les activitats
extraescolars amb les que establiu relació.
Atès el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679) us sol·licitem que consentiu, marcant
aquesta casella:
que l'AMPA de l'Escola Solc pugui tractar les vostres dades amb les finalitats esmentades.
Les vostres dades personals que doneu a través d'aquest document seran custodiades per l'AMPA de l’Escola Solc. Si desitgeu exercitar
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, només cal que us adreceu a nosaltres per escrit a: AMPA Escola Solc, c/Ardena 36,
08034 Barcelona.
Informació bàsica sobre protecció de dades
Identificació del tractament: Gestió, servei i informació relacionada amb les Activitats extraescolars AMPA ESCOLA SOLC
Responsable del tractament: AMPA ESCOLA SOLC
Finalitat: Gestionar les dades de contacte amb qui es manté una relació per informar i donar el servei de les activitats extraescolars de
l’AMPA ESCOLA SOLC.
Legitimació: Consentiment de la persona interessada.
Drets de les persones interessades: Sol·licitar l’accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o l’oposició al tractament,
adreçant-vos a AMPA ESCOLA SOLC, c/Ardena 36, 08034 Barcelona.
Informació addicional: Si voleu ampliar aquesta informació us podeu adreçar a AMPA Escola Escola SOLC c/Ardena 36, 08034 Barcelona.

