CODI: IMO50EXT01

FULL INSCRIPCIÓ ACTIVITAT
EXTRAESCOLAR

REVISIÓ:

Nom i cognoms de l’alumne:
Curs escolar

2019‐2020

ESO

EXTERN

NOMÉS PER ALUMNES EXTERNS
DATA NAIXEMENT:

DNI:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
TELÈFON 1:
E‐MAIL:

ACTIVITATS
SOCIO CULTURAL

BAT

CODI POSTAL:
TELÈFON 2:

TELÈFON 3:

ESCACS
ZUMBA
HIP HOP
MÚSICA
RESTAURACIÓ
EDICIÓ I MUNTATGE
ANGLÈS
ROBÒTICA
VIDEOJOCS 2D‐3D
TEATRE
FOTOGRAFIA
PINTURA
MÀGIA
IP CLUB

Autorització per a la realització de l’activitat (només omplir en cas de menors d’edat)
Jo,
_____________________________,
amb
DNI
_________________
com
a
pare/mare
de
______________________________, autoritzo al meu fill/a a realitzar les activitats extraescolars assenyalades en
aquest formulari, durant el curs 2019‐2020 i organitzades per l’Escola Pia Nostra Senyora.
Signatura del pare/mare o tutor/a

Cobrament de l’activitat
Per alumnes de l’Escola :
Dono el meu consentiment per a fer el cobrament de l’activitat/s al mateix número de compte bancari on està
domiciliat el rebut de l’Escola.
Per alumnes externs:
Dono el meu consentiment per a fer el cobrament de l’activitat/s al número de compte bancari següent:
Codi entitat:

Codi oficina:

Dígit de control

Compte:

Barcelona, a ______ de ______________ del ________

Signatura del titular del compte
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RECORDEU :
- Les activitats poden patir canvis d’horari i/o anul∙lacions en cas de no haver‐hi
un nombre mínim d’inscrits.
- El pagament de les activitats es realitzarà per rebut al mateix número de
compte on es factura l’escola. Per als alumnes de fora de l’escola, caldrà
donar les dades necessàries per fer el pagament i portar còpia de la primera
plana de la cartilla del titular del compte.
- Divendres 27 de setembre s’informarà de les modificacions i/o anul∙lacions
que hagin pogut sorgir en les activitats. Es notificarà a través de la cartellera
de notícies de la pàgina web de l’escola.
- Les quotes seran trimestrals i es facturaran en els mesos d’octubre, desembre
i febrer.
- Es realitzarà el pagament d’una matrícula per inscripció a les activitats
extraescolars (20,00 €). Aquesta matrícula és per alumne i no per activitat i es
pagarà en efectiu en el moment de lliurar aquesta butlleta d’inscripció.
- A partir del 1 de març cap participant es podrà donar de baixa de l’activitat on
estigui inscrit (no es farà retorn del darrer pagament).
- Per a més informació sobre les activitats extraescolars us podeu adreçar al
seu
coordinador,
Lluís
Dos
Santos
(luis.dossantos@nostrasenyora.epiaedu.cat).

Escola Pia Nostra Senyora – Carrer Diputació 277 – 08007 Barcelona
Tel. 93 488 11 66
Web http://nostrasenyora.escolapia.cat

