
D-03 
ESCOLA PUIG DE LES CADIRETES 

EDUCACIÓ, CULTURA I LLEURE, SL 
Carretera de Cartellà, km. 0,5. Nau F2 - 17150 Sant Gregori 

Tel. 972 439 115 - Fax 972 439 481 - info@nexxe.cat 

FULL D’INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2013-2014 
 
DADES DE L’ALUMNE (ompliu les dades amb MAJÚSCULES) 

NOM   COGNOMS  
 

(marqueu � l’activitar triada) 
 

  Socis AFA No socis AFA 

 CANT: P5, 1r i 2n. Dijous de 14:15 a 15:00h 15€ 20€ 

    

 CANT: 3r, 4t, 5è i 6è. Dimecres de 14:15 a 15:00h 15€ 20€ 

   
   

  
 
 
 
 
 
 
DADES DE LA FAMÍLIA (PARE, MARE O TUTOR DE L’ALUMNE) 

NOM   COGNOMS  
 

ADREÇA  
 

POBLACIÓ   CODI POSTAL  
 

TELÈFON   MÒBIL   EMAIL  
 
 
 

DADES BANCÀRIES 

TITULAR DEL COMPTE   DNI  

 
CODI DE L’ENTITAT CODI DE L’OFICINA DC NÚMERO DE COMPTE 

                       

 
Com a pare, mare o tutor/a de l’alumne, deixo constància que sóc coneixedor/a de la NORMATIVA DE L’ACTIVITAT en què he 
inscrit al meu fill/a, còpia que se’m facilita amb aquest full d’inscripció, a l’hora que autoritzo el cobrament dels rebuts 
mitjançant domiciliació bancària.  
Mitjançant la firma d’aquest formulari d’Ordre de Domiciliació, vostè autoritza a EDUCACIÓ, CULTURA I LLEURE, SL a passar 
rebuts a la seva entitat bancària per carregar al seu compte i vostè a la seva entitat bancària per pagar els imports 
corresponents a la seva compta d’acord amb les ordres d’EDUCACIÓ CULTURA I LLEURE, SL. 
 
Llagostera, ____ d______________________________ de 201__ 
 

Signatura del titular del compte 

 
Signatura del pare, mare o tutor de l’alumne 

 
Avis Legal: D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, l’informem que les seves dades i les del seu tutelar seran incorporades en un fitxer 
autoritzat sota responsabilitat d’EDUCACIÓ, CULTURA I LLEURE, SL, amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim 
amb vostè i el seu tutelat. Pot exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, ratificació i oposició mitjançant un escrit a la nostra direcció SANT GREGORI PARC 
INDUSTRIAL, NAU F2 - CTRA. DE CARTELLÀ, KM 0,5 – 17150 SANT GREGORI. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades i les del 
seu tutelat no han estat modificades i que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les a fi de poder 
fidelitzar la relació entre les dues parts. Mitjançant la meva signatura deixo constància de l’acceptació de tot allò exposat anteriorment en aquest document 
i que sóc coneixedor/a dels nostres drets i obligacions segons la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

 

EDAT   CURS   DATA DE NAIXEMENT  

Observacions: anoteu en aquest espai totes aquelles dades sobre l’alumne que creieu importants que estiguin en coneixement dels monitors 
(medicaments, al·lèrgies, etc.) 


