INSCRIPCIÓ ACOLLIDA TARDA ESTIU 2019 * (11 a 20 de juny 2019)
Places limitades. Cal realitzar la inscripció i especificar els dies fixos de servei a l'inici de curs per reservar la plaça

LUDOTECA

ESTIU 2019

AFA RIUS I TAULET

GRUP: ____________

___________________________________________________
Cognoms

___________________________________
Nom

______________________________________________________________
Adreça, Població i C.P.
_______________________
Telèfon Casa

______________________
Nom Mare/Tutora

__ ____ /____ ____ ____
Iban
Entitat

Nº DIES

/

/ ____ ____
Dígit control

/

________________
Nom Pare/tutor

5 DIES FIXOS
4 DIES FIXOS

14,00 euros

3 DIES FIXOS

10,50 euros

2 DIES FIXOS

7,00 euros

1 DIA FIX

3,50 euros

1 DIA ESPORÀDIC*

4,00 euros/dia

Cal consultar prèviament la disponibilitat de places.

_____________________
Telèfon mòbil o feina Pare

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
Número de compte / llibreta

PREU De 15:30 A 16:30 PREU De 15.30 A 17.00
17,50 euros



_________________________________________________
E-mail

_____________________
Telèfon mòbil o feina Mare

____ ____ ____ ____
Oficina

__ __ / __ __ / __ __ ___
Data de Naixement Edat

MARCAR ELS DIES

 25,00 euros  Tota la setmana
 20,00 euros
 Dilluns
 15,00 euros
 Dimarts
 10,00 euros
 Dimecres
 5,00 euros
 Dijous
6,00 euros/dia
 Divendres

Els preus són per a les dues setmanes de ludoteca d'estiu i estan subjectes a
modificacions en funció des infants que facin servir el servei durant el curs.










NORMES DE FUNCIONAMENT:
Els dies i les hores de treball són les indicades segons en els dies lectius del calendari escolar del centre.
L'hora de recollida d'infants s'ha de respectar de manera rigorosa En cas que la mare, pare o tutor no pugui acudir a
recollir a l'infant, s'ha de comunicar per escrit l'autorització a la persona que pot fer-ho (sol·licitar formulari)
Els preus de les activitats són del període de les dues setmanes, independentment del número de sessions lectives que
tingui el mes.
Els rebuts seran carregats al compte bancari indicat en el full de matrícula.
Si es produeixen devolucions de rebuts aquest seran carregats amb 3,00 euros per despeses bancàries.
Es considera facturat sempre que el nen/a hagi assistit 1 dia durant el període.
Per canvis, consultes o baixes s’han de comunicar el més aviat possible al TELÈFON 93.243.00.23 de 9 a 16h , o al correu
electrònic barcilleure@gmail.com
El mínim d’infants per grup és de 8 que es matriculin per tota la setmana. Barcilleure S.L es reserva el dret de tancar el grup
si no s’arriben a aquests mínims. També es reserva el dret de no oferir places per a dies esporàdics si el grup està complet

FORMA DE MATRICULACIÓ:
Omplir aquest formulari amb les dades pertinents i entregar a la coordinadora del servei
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Senyor/a____________________________________________________ amb DNI_______________________ pare/mare/tutor
del nen/a ________________________________ , l’autoritza:
SI

NO

A participar en les activitats extraescolars senyalades que l’AFA i BARCILLEURE SL organitzen a l’escola, coneixent tota la normativa
de funcionament, estant d’acord amb ella. També certifica que totes les dades aquí especificades són correctes i fa extensiva
aquesta autorització al trasllat del nen/a, en cas d’emergència, a un centre mèdic, i a les decisions mèdiques que siguin necessàries adoptar, sota direcció facultativa.
SI

NO

A que la nostra Entitat prengui imatges i vídeos del meu fill/a menor d’edat amb la finalitat que puguin ser
divulgades mitjançant el blog i web del menjador. Aquestes dades passaran a formar part del fitxer del
Barcilleure sl.

SI

NO

A que es puguin enviar informacions relaciones amb el servei per correu electrònic:
Signatura del pare/mare/tutor:

En compliment del Reglament (UE)2016/679 de protecció de dades personals, li informem del tractament de les seves dades personals del que és responsable i destinatari BARCILLEURE, SL,
amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè i el seu tutelat, així com per enviar-li informació sobre els nostres productes i serveis per
qualsevol via inclosa l'electrònica. Les seves dades es tracten en base al seu consentiment. El termini de conservació previst és com a mínim legal l’establert en la normativa i en tot cas mentre
no retiri el consentiment prestat. No es preveu la transferència de les seves dades, salvo amb finalitats d'emmagatzematge, i en tot cas sobre la base de l'existència de garanties adequades, així
com entitats adherides a l'acord privacy shield (http://www.privacyshield.gov). Li informem dels seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació i oposició, així com la
revocació del consentiment prestat si escau, contactant amb BARCILLEURE,SL ,C/VIVALDI 14-08110- MONTCADA I REIXAC També té dret a realitzar una reclamació davant les autoritats de
protecció de dades.

