
          INSCRIPCIÓ CURS 2021-2022 A LES ACTIVITATS ORGANITZADES PER

          L'AFA DE L'ESCOLA TORRENT DE CAN CARABASSA

Nom i cognoms de l'alumne/a: CURS:

Data de Naixement:

Adreça de l'alumne/a:

Codi Postal / Població:

Nom i Cognoms del tutor 1:

DNI: Telèf.: Mail:

Nom i Cognoms del tutor 2:

DNI: Telèf.: Mail:

No vol ser soci/a de l'AFA 'AFA             (els socis/sòcies gaudim de descomptes en tots els serveis que gestionem l'AFA)

ACTIVITATS  (marqueu amb una "X" la/les opcions que voleu)

       *Espai migdia-Menjador dilluns dimarts dimecres dijous divendres

          (horari de 12:30 a 15 h.)

       *Acollida Matí dilluns dimarts dimecres dijous divendres

          (horari de 7:30 a 9 h.)

       *Acollida Tarda dilluns dimarts dimecres dijous divendres

            (horari de 16:30 a 17:30 h.)

Si voleu l'opció de fixe discontinu marqueu els dies que el nen/a farà l'activitat. Per a ús esporàdic d'aquestes activitats no

cal inscriure's, es farà mitjançant tiquets que es cobraran en el rebut del mes següent.

Autoritzo a donar el meu telèfon als enllaços de la classe per tal de poder crear un grup de whatsapp del la classe i estar

informats de tot el relatiu a la classe i a l'escola del meu fill:                  SI NO

Autoritzo a donar el meu mail als enllaços de la classe per tal de rebre comunicacions relatives a l'escola SI NO

SI TENIU DEUTES PENDENTS DELS DARRERS CURSOS NO SE US PODRÀ DONAR CAP SERVEI DE L'AFA

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA  (NO omplir si al Centre ja hi ha un germà matriculat i és el mateix compte)

Nom titular:  DNI:

Nom de l'Entitat bancaria:

Núm compte: ES

Barcelona,                 d'/de                                de 2021                                 Signatura mare, pare o tutor/a

"A l'efecte d'allò que estableix la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals proporcionades es recolliran i tractaran en un fitxer titu_

laritat de L'AFA de Torrent de Can Carabassa amb domicili al c/ Llobregós núm. 17-23, 0832-Barcelona- Aquest fitxer té com a finalitat procedir a l'adequada gestió de la in_

formació. L'exercici dels drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació es podrà dur a terme, en els termes legals establerts, mitjançant comunicació a l'AFA de Torrent de

can Carabassa a l'adreça abans indicada".  "El titular de la dada dona el seu consentiment perquè totes les dades personals puguin ser tractades per l'AFA de Torrent de can

Carabassa amb l'únic objectiu d'oferir algun servei".

c/Llobregós, 17-23         08032 Barcelona      Tel:93 407 40 15       secretaria@afacancarabassa.cat https://afacancarabassa.cat/

https://afacancarabassa.cat/

