EXTRAESCOLARS
ACTIVITATS LÚDIQUES I ESPORTIVES
Curs 2018-2019
..

Nom i cognoms: ................................................................................................
Adreça: ..............................................................................................................
C.P: .................. Telf: .......................... Data de naixement: ..............................
Nom del mare o pare: ...........................................................DNI.núm.....................
Núm. de la targeta sanitària nen/nena (lletres i números)................................................................................
Malalties o qüestions a tenir en compte...........................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.
Curs i Nom Classe: ......................................... Esport/activitat/dies ..............................................................

Pagament a Secretaria
Pagament a l’entitat Bancària
Pagament sencer
Pagament fraccionat

Marqueu amb una X

Per als qui desitgen efectuar el pagament a l’entitat bancària:
Si és el mateix núm. de compte corrent on us cobrem els rebuts, no cal que ompliu aquest apartat.
Titular del compte: .........................................................................................................................................
Banc/Caixa: ....................................................................................................................................................
Agència: .........................................................................................................................................................

Compte:
Codi IBAN

Clau entitat

Clau oficina

D.C.

Núm. De compte

Signatura (indispensable)

Terrassa, ...... de ............................ de 201...

ACTIVITAS ESPORTIVES
I LÚDIQUES

ESPLAI

(escola de esport, multi.esport, judo, hip-hop, patinatge,
bàsquet i futbol)

1 dia a la setmana

Quota/curs

2 dies a la setmana

90 €
175 €

2 dies més dissabte

Quota/curs

Quota/mes

26 €

3 dies a la setmana

37 €

145 €

4 dies a la setmana

46 €

230 €

5 dies a la setmana

55 €

1 dia esporàdic
€

6 €
5

ACTIVITAT DE PISCINA EXTRAESCOLAR DIVENDRES

Piscina P Piscina divendres
Núm. Soci:

14 €

2 dies a la setmana
(bàsquet i futbol- Jocs Escolars)
1 dia més dissabte

1 dia a la setmana

No Socis
Socis C.N. Terrassa

280 €
270 €

Germà

275 €

Germà

265 €

(El preu de la piscina pot variar depenent de la quantitat de nens inscrits.
El pagament s’haurà de fer efectiu en la seva totalitat durant el 1r trimestre.)

ACOLLIDA MATINAL
El full d’inscripció per a l’acollida matinal ha de ser el full
de RECRE SPORT, que us facilitaran a la secretaria de l’AMPA

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció legalment requerit, segons el
Reglament Europeu de Protecció de Dades (2016/679, de 27 d'abril) i ens comprometem a utilitzar-les
per a la finalitat per a la que varen ser obtingudes. Si no ens feu arribar cap comunicació en un altre
sentit, entenem que estem expressament autoritzats a mantenir l´ús de les vostres dades i a utilitzar-les
segons els requeriments de transparència i confidencialitat exigits per la normativa vigent

