
 

INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 
 
NOM  COGNOMS  CURS 

ADREÇA  Num. 

PIS  C.P.  CIUTAT 

NOM PARES  TELÈFON 

E-MAIL 

 
ACTIVITAT   DIA  HORARI  PREU 

       

       

       

       

       

 
La inscripció es fa per domiciliació bancària al codi compte client ccc indicat IBAN. 
Les baixes s’han de comunicar a la Comissió responsable 15 dies abans d’iniciar el següent               
trimestre, si no es cobrarà el rebut. 

 
AUTORITZACIÓ BANCÀRIA 

Autoritzo a que s’efectuï el corresponent cobrament d’activitat/s extraescolar/s d’acord amb les            
tarifes vigents.  
Els cobraments d’extraescolars es realitzaran a principi del trimestre en curs. En el cas que els                

rebuts siguin retornats es cobrarà un recàrrec de 1.50€ aprox.  

 

NOM DE LA CAIXA O BANC 

ADREÇA BANC  Num. 

ES _ _  ENTITAT _ _ _ _  OFICINA _ _ _ _  CONTROL _ _   COMPTE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

TITULAR  DNI 
 

 

Signatura pare, mare o tutor 
 
Barcelona            de                             de 201 

 

 



 

AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE 

Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1. de la Constitució i regulat per la                    
Llei orgànica 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, l’AMPA                   
Turó Blau demana el consentiment per a poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i                
filles on aquest o aquestes siguin clarament identificables per a la promoció i difusió de les seves                 
activitats extraescolars.  

En/Na  amb DNI 

AUTORITZO  a que la imatge del meu fill/a: 

pugui aparèixer en fotografies, vídeos, webs i altres activitats de l’AMPA Turó Blau. 

 
 
 
 
 
 
 
Signatura pare, mare o tutor  Barcelona           de                             de 201 

 

 

 

 

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de                  
caràcter personal, us informem que les dades que ens faciliteu seran incloses en un fitxer la titularitat del                  
qual correspon a l’AMPA Turó Blau i que ha estat creat sota la seva responsabilitat amb la finalitat de                   
gestionar la vostra inscripció i enviar informació, per qualsevol mitjà, de les activitats pròpies i relacionades                
amb els fins de l’AMPA (comissió d’extraescolars i piscina). En tot moment podreu exercir, en els termes                 
reconeguts per la legislació vigent, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sol·licitant-ho             
enviant un correu electrònic a   ampaturo.extraescolars@gmail.com 
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