
TARDES DE JUNY

JOCS I ESPORTS 

2019

DEL 10 AL 21 DE JUNY

DE 15:30 a 17h

AFA ESCOLA 
BALANDRAU

Més informació a josepmaria@totoci.net

INSCRIPCIONS fins el 31 de MAIG

 (deixar la butlleta a la bústia de l'AFA o

enviar per e-mail a josepmaria@totoci.net)

PREU: 40€ (10 dies) SOCIS AFA



Cognoms:_______________________________ Nom:____________ Data naix.: ______________
Telèfons: ____________/____________/____________ Adreça i CP: _________________________
E-mail de contacte (família): _________________________________________________________
Escola: ______________________________________________________________________________
Observacions (Escriviu totes aquelles dades sobre el vostre fill/a que creieu
importants que estiguin en coneixement del monitoratge: qui el/la recull, al·lèrgies,
menús, si marxa sol, etc.):___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

DADES DEL/DE LA PARTICIPANT

AUTORITZACIÓ PATERNA i/o MATERNA, TUTOR/A LEGAL

                                                                                                                      i faig extensiva aquesta autorització a
les decisions medicoquirúrgiques que siguin necessàries adoptar en cas d’extrema urgència, sota la
direcció facultativa. També:
- accepto que l’horari de responsabilitat per part de l’organització i entitat gestora és el que s’ha marcat.
- autoritzo que la seva imatge es pugui publicar o exposar en fotografies d’activitats de lleure de Tot Oci i
l’AFA. En cas contrari, marco una x  en el requadre    .
- autoritzo a TOT OCI, EDUCACIÓ, LLEURE i ESPORT SL, proveïda de CIF B17452350 a que des de la data
present, i amb caràcter indefinit mentre continuïn les relacions comercials entre ambdues parts, que giri
al número de compte especificat en aquesta autorització, tots els rebuts corresponents a les
factures/serveis que s’originin com a conseqüència de la relació comercial entre ambdues parts, de
conformitat amb la Llei 16/2009 de Serveis de Pagament.

En/Na___________________________________ amb DNI ____________ i com a___________del
nen/a__________________________________, AUTORITZO A PARTICIPAR el meu fill/a a les
modalitats indicades en aquesta fitxa, corresponents al  CASAL DE TARDES de
JOCS i ESPORTS de l'Escola BALANDRAU de Girona

Nom del titular: _____________________________________________________________________
Compte corrent: __________ __________ _____ __________________________________________
 
MARQUEU amb una X la Modalitat horària escollida:
          Tarda de 15:30 a 17h (40€ IVA inclòs)
      Signatura:

 
 
Girona, a _________ de _________ del 2019            

La inscripció s’ha de formalitzar abans de divendres 31 de maig. Podeu entregar la butlleta a la bústia de
l'AFA o enviar la inscripció per e-mail a josepmaria@totoci.net. Un cop es verifiqui la realització del casal
es confirmarà per e-mail.
Els rebuts es passaran la setmana anterior a l’inici del servei. No podrà participar qui no estigui al corrent
de pagament. En cas de devolució es gravarà amb increment de 10€, en concepte de gestió
administrativa i comissió bancària.

INSCRIPCIÓ TARDES DE JUNY

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALITAT i PROTECCIÓ DE DADES:
L'informem que omplint aquest document, vostè autoritza a TOT OCI  EDUCACIÓ LLEURE i ESPORT SL d´acord a la  Llei 15/99 i RGPD
2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, que les seves dades siguin introduïdes en un fitxer anomenat FITXER DELS
ALUMNES INSCRITS EN ELS SERVEIS DE L’EMPRESA, a  fi de GESTIÓ DELS FITXERS DELS ALUMNES INSCRITS EN ELS SERVEIS D’EDUCACIÓ,
LLEURE i ESPORT  empresa responsable situada c/ Doctor Castany 83-85 17190 Salt, a on pot exercitar els drets d´accés rectificació,
cancel·lació i/o oposició de les dades existents en aquest fitxer, en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/99, la RGPD 2016/679  de
Protecció de Dades de caràcter personal i altre normativa complementària. davant el responsable del fitxer TOT OCI EDUCACIO LLEURE
I ESPORT SL en les nostres oficines o a l'adreça de correu electrònic totoci@totoci.net havent-se d’identificar mitjançant DNI., passaport
o targeta de residència.


