FULL D’INSCRIPCIÓ CURS 2019 – 2020
EXTRAESCOLAR CLUB DE ROBÒTICA i PROGRAMACIÓ - ESCOLA ROSELLA
DADES GENERALS
NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE_________________________________________________
Adreça_ ________________________________________________________________________
Codi postal__________ Ciutat_________________________ Província_____________________
Telèfon de Contacte ____________________ E-mail (pares o tutors) _______________________
IBAN :
ES

Titular Compte Bancari ___________________________________

DNI/NIF________________

INFORMACIÓ ADICIONAL
MENSUALITAT: 39€.

INICI: Octubre 2019 a Maig 2020 (tots dos inclosos).

QUOTA ALTA: 48€.
IMPORTANT: Per formalitzar la inscripció, serà necessari ser soci de l’AMPA Rosella.

HORARI SETMANAL (marcar només un horari setmanal):
Dimarts de 13:35 a 14:50h.

Dimecres de 13:35 a 14:50h.

Dimarts de 16:30 a 18h.

Dimecres de 16:30 a 18h.

Curs de l’alumne 2019/20: P5

1r

2n

3r

4t

5è

6è

OBSERVACIONS DELS PARES O TUTORS (indicar si l’alumne el recolliran a la sortida):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
NORMATIVA REFERENT A PAGAMENTS ACTIVITAT:
El càrrec bancari s’efectuarà el dia 10 del mes en curs.
_________________________________________________________________________________
En cas d’una segona devolució del càrrec, no es podrà continuar amb l’activitat.
En cas de Baixa de l’activitat, es deu comunicar Nom Escola i Alumne durant el mes anterior a info@igniteseriousplay.com

IMPORTANT: Enviar aquest formulari omplert a

DATA:

__ /

/

info@igniteseriousplay.com
NOM i SIGNATURA:

Autorització relativa als alumnes assistents a l’extraescolar de CLUB de Robòtica: ús d’imatges,
publicació de dades de caràcter personal i de material que elaboren (menors d’edat). Curs 2019-2020.
Ignite Serious Play disposa d’espais de comunicació i difusió, mitjançant la web (www.igniteseriousplay.com) i correu electrònic
info@igniteseriousplay.com on informa i fa difusió dels treballs realitzats pels alumnes.
Mitjançant aquests espais Ignite Serious Play publica imatges on apareixen, individualment o en grup, alumnes que fan l’activitat extraescolar
esmentada.
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982 de 5 de maig,
sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’IGNITE Serious Play demana el consentiment als pares,
mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i siguin clarament identificables.

Dades de l’Escola, alumne o alumna i dels pares, mares o tutors
Escola on es realitza l’activitat extraescolar:
Nom i cognom de l’alumne o alumna:
Nom i cognoms del pare, mare o tutor legal:
DNI/NIE/Passaport:

Autoritzo
A) Que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a l’activitat extraescolar organitzada
per Ignite Serious Play mitjançant:
Llista de correu electrònic i espai web privat de comunicació entre Ignite Serious Play, Direcció Escola, AMPA i les famílies.

Sí

No

B) Que el material elaborat pel meu fill o filla pugui ser publicat als espais de comunicació (blogs i espai web d’IGNITE
Serious Play) amb finalitat de desenvolupar l’activitat educativa:

Sí

No

Lloc i Data:
Signatura del pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumne o alumna:

NOM COMERCIAL: IGNITE SERIOUS PLAY SL B66824012 – Vía Augusta 29, 6ª planta 08006 Barcelona_www.igniteseriousplay.com

