Activitats Extraescolars 2017-2018
FITXA D’INSCRIPCIÓ
Nom i cognoms
Adreça
Codi Postal

Població

Curs

Data de naixement

Telèfon
Adreça electrònica
Observacions mèdiques

Activitats extraescolars curs 2016-2017 Sí

No

Pagament

1 quota

2 quotes

DADES FAMILIARS
Nom mare

Nom pare

En cas que no us trobem avisem a (indiqueu el telèfon, el nom i la relació que té amb el nen/a)

Socis de l’AMPA

Sí

No

AUTORITZACIÓ
En/na
amb DNI núm.
autoritza el seu fill/a a participar a l’activitat abans esmentada i accepta les decisions medicoquirúrgiques
que fossin necessàries adoptar en cas d’extrema urgència i sota la direcció facultativa adequada. També
autoriza a la possible difusió de les fotografies/vídeos/imatges creades durant l’activitat.
Signatura de la mare, pare o tutor/a

En virtut del que disposa la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que totes les dades personals consignades en aquest formulari
quedaran incorporades i seran tractades al fitxer “Infants” i "Pares i Mares" de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Teresa Claramunt (en endavant, “l’AMPA”), amb
la finalitat de gestionar l’AMPA i poder mantenir-los informats, fins i tot per mitjans electrònics, sobre qüestions relatives a la seva activitat i serveis. Així mateix, els informem de la
possibilitat d’exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant un escrit, acompanyat d’una fotocòpia del seu DNI, adreçat a a l’AMPA: Carretera de Molins de Reis, 101. 08205 SABADELL.

Número de la targeta del CatSalut

molt important

Marqueu amb una X l’activitat escollida
Teatre Grans (divendres) 5è-6è
Teatre Mitjans (dimecres) 3r-4t
Teatre Petits (dijous) 1r-2n
Escola Esportiva 1 P4-P5 (dillluns i dimecres) ***
Escola Esportiva 2 P4-P5 (dimarts i dijous) ***
Escola Esportiva 1 1r-2n (dilluns i dimecres) ***
Escola Esportiva 2 1r-2n (dimarts i dijous) ***
Handbol 3r-4t ***
Handbol 5è-6è ***
Futbol 3r-4t ***
Futbol 5è-6è ***
Jocs en anglès P4-P5
Iniciació al Teatre P4-P5
Rítmica i Dansa 1r a 6è (dijous)

dimarts: Sí

No

Fun English 1r-2n (dilluns i dimecres)
Fun English 3r-4t (dimarts i dijous)
Fun English 5è-6è (dilluns i dimecres)
Escacs 1r a 6è ***
Bàsquet 5è-6è ***
Bàsquet 3r-4t ***
Patinatge 1r a 6è
Si heu triat escola esportiva P4-P5 i 1r-2n, futbol, handbol, escacs i bàsquet, tindreu disponibilitat per
participar a les trobades i competicions del Consell Esportiu de Sabadell?
Sí
NO

