REGIDORIA DE CULTURA I EDUCACIÓ

INSTÀNCIA MATRÍCULA
“ESCOLETA DE PASQUA”
18, 19, 20, 21 DE ABRIL DEL 2017
¡¡¡ MATRÍCULA DES DEL DIA 27 DE MARÇ FINS EL 7 DE ABRIL !!!

DADES DE PARTICIPANT:
•

Nom i cognoms:……………………………………………………………………………………………..................

•

Data de naixement:………………………………………………………………………………………………………

•

Curs escolar:…………………………………………………………………………………………………………………

•

Nom pare/mare:……………………………………………………………………………………………………………

•

Adreça:………………………………………………………………………………………………………………………....

•

Telèfons de contacte:…………………………………………………………………………………………………

•

Adreça electrònica:……………………………………………………………………………………………………

•

Al·lèrgia a medicaments:……………………………………………………………………………………………

•

Altres dades a tenir en compte:………………………………………………………………………………

•

Persones autoritzades per a l’eixida:………………………………………………………………………

•

D.N.I persones autoritzades:……………………………………………………………………………………

•

Hora d’entrada:…………………………………………..Hora d’eixida:………………………………………

□

El meu fill/a pot anar sol a casa quan acaben les activitats a l’Escola.

□

El meu fill/a NO pot anar sol a casa quan acaben les activitats de l’Escola.

Aquesta instància s’encarregarà a l’Ajuntament (preguntar per Alicia), fins el dia 7
D’ABRIL acompanyada de:
•

Fotocòpia del S.I.P del xiquet/a.

•

Fotocòpia del D.N.I de les persones autoritzades.

•

El pagament de l’import de l’escola es realitzarà als següents comptes
bancaris (el preu de la matricula és de 12€ per alumne).

BANKIA: ES27 2038 6143 42 6000006713
CAJAMAR: ES03 3058 2191 11 2732000021
LA CAIXA: ES10 2100 2829 40 0200117658

AUTORITZACIÓ PATERNA/MATERNA:
Jo…………………………..………………………………………com a pare/mare/tutor
del xiquet/a ……………………………………………………………………………..i amb
D.N.I nº…………………………. autoritze al meu fill/a a participar al
programa “ESCOLA DE PASQUA 2017” que es celebrarà en
Beniarjó els dies 18, 19, 20, 21 de Abril del 2017; i perquè conste
a tots els efectes oportuns signe la present,
Signatura:

ORGANITZA LA REGIDORA D’EDUCACIÓ I CULTURA

En compliment de l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, li informem que les dades recollides s’incorporaran i es tractaran en el fitxer ACTIVITATS SOCIOCULTURALS inscrit en l’Agència de Protecció de Dades. La finalitat de l’esmentat fitxer és la gestió de activitats
socio-culturals – ESCOLA DE PASQUA en el municipi.
L’Òrgan responsable del fitxer és l’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ i l’adeça on l’interessat pordrà exercir els seus drets
d’accés, rectificacions, cancel·lació i oposició és l’Excel·lentíssim Ajuntament de Beniarjó, Plaça del 3 d’abril,1, 46722
Beniarjó, telèfon: 962800361, Fax: 962800376

