
 

Nom i cognoms: …………………………………………………………………….Curs i Grup: ………….………... 

NIF: …………………………………………..Targeta Sanitària: …………………………………………………….. 

Nom del pare/mare/tutor: ………………………………………………………………...NIF:………………………. 

Telèfon:…………………………………...Correu electrònic:………………………………………………………… 
 

 

Activitat Dia Preu – Observacions 
Pagament 

a cte 

Iniciació a l’esport Dimarts         16:30 - 17:30 120 € - Tot el curs € 

Aprenem a patinar Divendres     16:30 – 17:30 120 € - Tot el curs € 

Futbol P5 Dijous           16:30 – 17:30 120 € - Tot el curs € 

Piscina P3 Dijous           16:45 – 17:30 Per concretar € 

Piscina P4-P5 Divendres     16:45 – 17:30 Per concretar € 

Anglès P3 Dimecres      16:30 – 17:30 21,60€/mes – 1h / setmana € 

Anglès P4-P5 Dilluns-Dimecres   16:30 – 17:30 38,60€/mes – 2h / setmana € 

Ball P4-P5 Dimarts         16:30 – 17:30 90 € - Tot el curs € 

TOTAL IMPORTS € 

 
 

 
Formes de pagament 

 

Per tramitar la inscripció és imprescindible adjuntar el justificant d’ingrés del import del pagament a compte 

o reserva, on constarà el nom del nen i el seu curs. La resta del pagament es realitzarà (escolliu opció A o 

B) en càrrec directe al vostre número de compte bancari (signeu autorització): 

 

A) 100%   1 octubre…………..….                                       B) 50% 1 octubre   –   50% 1 novembre…….  

 

Jo, ………………………………………………………………..… amb NIF …………………… autoritzo a 

l’AMPA Pompeu Fabra amb NIF G59344812 a domiciliar amb càrrec al compte bancari identificat a 

continuació, del qual sóc titular, els rebuts originats per la relació existent entre ambdues parts. 
                                                                                                                                                                 

 
 

Signatura 
 
 
 
 
 
 
 

Inscripció extraescolars 2015-2016 

 
Curs P3-P4-P5 

E S                       



AUTORITZACIONS 
 

Jo, ………………………………………………………………..… amb NIF …………………… autoritzo a que el 

meu fill/a realitzi les activitats escollides i confirmo que està en condicions de salut correctes per a realitzar-

les. Declaro que el meu fill/a està al dia de les vacunacions que li pertoquen per l’edat i en cas d’accident o 

indicis de malaltia, autoritzo que l’organització demani assistència mèdica per part d’un professional i pugui 

ser traslladat al centre mèdic més indicat. 

Consideracions a tenir en compte per al desenvolupament de les activitats (malalties, al.lèrgies, medicació, 

discapacitats…):________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

El signant es responsabilitza de la veracitat de les dades i de comptar amb l'autorització dels tercers per al 

subministrament de les seves dades de contacte i/o bancàries. 

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal us informem que 

les vostres dades seran incorporades a un fitxer titularitat de l’AMPA amb la finalitat de gestionar la vostra 

participació a la AMPA i mantenir-vos informats de les nostres activitats. Podeu exercitar els Drets d’Accés, 

Rectificació, Cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a ampa_pompeu@hotmail.com o bé per 

correu postal remetent l’escrit a Rambla Samà 66.    Signatura pare/mare/tutor 

 
 
 

Vilanova i la Geltrú, ________de ________________del 2015 

_____________________________________________________________________________________ 

Donat que el dret a la propia imatge està reconegut 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 personal i familiar i a la propia imatge, 

la direcció d’aquest centre demana consentiment als pares i mares o tutors legals per poder publicar 

fotografíes i filmacions de video (DVD) on apareguin ells mateixos o també els seus fills i filles i que 

aquests siguin clarament identificables. 

Jo, _________________________________________________________________________________ 

amb DNI o passaport nº _________________________, autoritzo que la imatge del/la meu/va 

fill/a______________________________________________________________, pugui aparèxier en 

fotografíes corresponents a les activitats extraescolars organitzades per l’AMPA i publicades a filmacions 

destinades a difusió publica no comercials, revistes o publicacions d’àmbit educatiu o álbums de fo tografíes 

dels infants.         Signatura pare/mare/tutor: 

 

 

 

Vilanova i la Geltrú, ________de ________________del 2015 


