EMPADRONAT o
ALUMNE ESCOLA

INSCRIPCIONS - Serveis complementaris

ESCOLA FUTBOL BASE o
INICIACIÓ ESPORTIVA

Servei “Bon dia” (8:00h a 9:00h)
Servei de Menjador
Servei de tardes (15:00h – 17:00h)

FORANT
DADES PERSONALS

Nom ________________________ Cognoms___________________________________________________________
Al·lèrgies alimentàries especials: _____________________________________________________________________

Servei “Bon dia” (8:00h a 9:00h)
PER QUINZENES

PER SETMANES

1a quinzena

(2 juliol – 13 juliol)

1a setmana (2 al 6 de juliol)

2a quinzena

(16 juliol – 31 juliol)

2a setmana (9 al 13 de juliol)

3a quinzena

( 1 agost – 15 agost)

3a setmana (16 al 20 de juliol)

4a quinzena

(16 agost – 31 agost)

4a setmana (23 al 27 de juliol)
5a setmana (30 juliol al 3 d’agost)

DIES PUNTUALS

6a setmana (6 al 10 d’agost)

( 2€ nens Navata, 3€ nens forants)

7a setmana (13 al 17 d’agost)

Especificar dies:

8a setmana (20 al 24 d’agost)
9a setmana (27 al 31 d’agost)

Servei menjador (13:00 a 15:00h)
PER QUINZENES

PER SETMANES

1a quinzena

(2 juliol – 13 juliol)

1a setmana (2 al 6 de juliol)

2a quinzena

(16 juliol – 31 juliol)

2a setmana (9 al 13 de juliol)

3a quinzena

( 1 agost – 15 agost)

3a setmana (16 al 20 de juliol)

4a quinzena

(16 agost – 31 agost)

4a setmana (23 al 27 de juliol)
5a setmana (30 juliol al 3 d’agost)

DIES PUNTUALS
Dies puntuals (8 € nens Navata, 10€ nens forants).
Especificar dies:

6a setmana (6 al 10 d’agost)
7a setmana (13 al 17 d’agost)
8a setmana (20 al 24 d’agost)
9a setmana (27 al 31 d’agost)

Servei tardes (15:00 a 17:00h)
PER QUINZENES

PER SETMANES

1a quinzena

(2 juliol – 13 juliol)

1a setmana (2 al 6 de juliol)

2a quinzena

(16 juliol – 31 juliol)

2a setmana (9 al 13 de juliol)

3a quinzena

( 1 agost – 15 agost)

3a setmana (16 al 20 de juliol)

4a quinzena

(16 agost – 31 agost)

4a setmana (23 al 27 de juliol)
5a setmana (30 juliol al 3 d’agost)

DIES PUNTUALS
Dies puntuals (5 € nens Navata, 8€ nens forants).
Especificar dies:

6a setmana (6 al 10 d’agost)
7a setmana (13 al 17 d’agost)
8a setmana (20 al 24 d’agost)
9a setmana (27 al 31 d’agost)

El pagament d’aquests serveis s’haurà de realitzar a les 19:30 a 20:30 el dijous 14 de Juny al Centre Cívic,
abans de la reunió de pares. El servei per dies puntuals es podrà pagar el dia anterior (directament al
director/a del Casal d’Estiu).

Signatura del pare / mare / tutor/a.

Navata, ______ de _________________ de 2018

D'acord amb el que s'estableix en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 679/2016, li informem que, FUNDACIÓ
TORREMIRONA ESPORT I SALUT és responsable d'un tractament de dades, amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i que
la legitimació es basa en l'execució d'un contracte i compliment d'una obligació legal.
Estan previstes cessions de dades a tercers, Assessoria fiscal i comptable, Registres Públics, Bancs i Caixes d'Estalvi i Administració
Tributària.
Vostè té el dret d'accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats en la informació addicional.
La procedència de les dades és del propi interessat o del seu representant legal. Pot consultar informació addicional i detallada sobre
Protecció de Dades en http://wwwclubtorremirona.com

