ESCOLA LOLA ANGLADA
INFORMACIÓ JORNADA INTENSIVA i CURSET DE NATACIÓ: DEL 07 AL 22 DE JUNY
Benvolgudes famílies,
Us recordem que el dimarts dia 07 de juny comença a l'escola la Jornada Intensiva o continuada. D'aquesta manera, el nou
horari de menjador aplicable a tots els alumnes del centre serà de 13h00 a 15h30. S'oferirà la possibilitat d'allargar aquest
horari una horeta amb l'organització d'un Casalet, amb horari de 15h30 a 16h30. Com que la majoria dels alumnes fan ús
d'aquest servei habitualment i és sense cost per als alumnes fixes de menjador, COMPTEM AMB TOTHOM sense haver d'avisar,
excepte en els casos que se'ns indiqui el contrari. Per tant, si un alumne sortirà a les 15h30 en lloc de les 16h30 sí que caldrà
avisar al Coordinador (Fran Morata) amb un email (lolaanglada@vostracuina.com). També caldrà avisar quan l'alumne marxi sol
en qualsevol de les dues sortides!
També s'ofereix la possibilitat de fer un curs intensiu de Natació al Poliesportiu de St Quirze durant aquestes període. Us
preguem fer ús d'aquesta butlleta per a inscriure's. Encercleu l'opció i entregueu-la al Fran abans del divendres dia 27 de maig.
La recollida dels alumnes serà al mateix poliesportiu, entre les 17h20 i les 17h30.
Recordeu que les activitats extraescolars funcionaran amb normalitat fins
el 22 de juny!
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Un cop acabada l'activitat, les families hauran de passar a recollir els infants al poliesportiu de Sant Quirze (17h30).
Disponibles 23 places!

INSCRIPCIÓ AL CURSET DE NATACIÓ
1er COGNOM

CURS:

2º COGNOM

NOM

GRUP

ADREÇA

Num

Bloc / Pis

NOM MARE

CODI POSTAL

Població

NOM PARE

TELÈFON MÒBIL MARE

TELÈFON MÒBIL PARE

ALTRES TELÈFONS DE CONTACTE

TELÈFON FIXE

(Telèfon, nom i parentesc)

DADES BANCARIES PER LA DOMICILIACIÓ DEL PAGAMENT
TITULAR DEL COMPTE

DNI/CIF

Autoritzo a LA VOSTRA CUINA, S.L. a carregar l'import del Curset de Natació a (si és la mateixa que el menjador no cal emplenar aquest
apartat):
NOM ENTITAT BANCÀRIA

COMPTE IBAN:

ES _ _

____

____

____

____

____

SIGNATURA

DATA INSCRIPCIÓ:

Sant Quirze del Vallès a

d

del 20

L'INFANT SAP NEDAR ?

GENS

POC

BASTANT

MOLT

L'INFANT NECESSITA DE SUPORT ACOMPANYAMENT O NECESSITATS ESPECIALS ?
QUIN ?

SI

NO

En aquest cas, és imprescindible que aporteu el certificat pertinent.
AUTORITZACIONS
AUTORITZACIÓ PER A LA CESSIÓ DE LES DADES I DOCUMENTS PERSONALS
Les dades personals i documents que ens heu proporcionat per a la matriculació del curset de natació seran cedits per VOSTRA CUINA, S.L. amb conformitat dels
termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podreu revocar el consentiment atorgat en qualsevol moment així como
exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició, en el termes establerts en la legislació vigen Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal.
Que en cas d' urgència l'infant pugui ser atès mèdicament i intervingut quirúrgicament sota la direcció del facultatiu corresponent, si es donés la
impossibilitat de contactar amb els pares o els seus responsables legals.
Que la imatge de l'infant pugui aparèixer en les fotografies o imatges corresponents al curset de piscina, atès que el dret a la pròpia imatge és recorregut a l'
article 18.1 de la constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor a la intimitat familiar i a la pròpia imatge
Que l'infant pugui marxar sol cap a casa en finalitzar l'horari de les activitats del Curset de natació. En cas contrari, cal especificar les persones que estan
autoritzades a recollir l'infant.
Nom i Cognoms

Nom i Cognoms del responsable de l'infant:
NIF
Nom i Cognoms de l'infant:
Data:
SIGNATURA

Parentiu

DNI

