Curs 2018/19. Primera matrícula Alumnes d’Extraescolars i Seccions Esportives
Dades de l’alumne
Cognoms

Tel. Casa

Nom

Tel. Avis

Escola

DNI

Localitat

Codi Postal

TIS

Data Naixement
Municipi naixement
Nacionalitat

Núm. germans sense comptar alumne

Mòbil

Posició entre els germans

e-mail:

Necessitats educatives especials

SÍ

No

Dades del Pare
Cognoms

DNI

Nom

Mòbil

Adreça

Tel. Feina

Localitat

Codi Postal

e-mail

Dades de la Mare
Cognoms

DNI

Nom

Mòbil

Adreça

Tel. Feina

Localitat

Codi Postal

e-mail

Dades Bancàries
Banc

Titular

Núm. Compte

Autoritzacions
Autoritzo que la imatge pugui ser publicada a tots els mitjans utilitzats per el centre.

SÍ

No

Autoritzo a prendre les decisions mèdico-quirúrgiques que calgui adoptar en cas d'extrema urgència i sempre sota la direcció
facultativa pertinent.
SÍ
No
Observacions mèdiques:

Marcar amb una X les activitats a inscriure’s
Bàsquet

Iniciació Esportiva

Hip Hop



Escola P4-P5



P4



HIP HOP Kid 0 ( P5,1r,2n )



Escobol B (1r)



P5



HIP HOP Kid I ( 3r,4t,5è ) ja iniciats



Escobol A (2n)



HIP HOP Kid II ( 6è - ESO ) ja iniciats



Pre-Mini B



HIP HOP Kid N . Novells. (3r primària- ESO)



Pre-Mini A



POSA’T En Forma . Dt



Mini



POSA’T En Forma . Dj



POSA’T En Forma . Dt i Dj



ZUMBA



Pre-Infantil Femení



Pre-Infantil Maculí



Cadet



Júnior



Sots 21



Sots 25 Femení



Sots 25 Masculí



Sènior Femení



Sènior Masculí

Judo


1r – 3r primària



4t – 6è primària



ESO – CICLES

Escola Base Gimnàstica



P4



P5



Benjamí 1r

Escola Competició Gimnàstica



1r primària – 4ESO

Tennis Taula



Benjamí 2n



3r primària – 4ESO . Dl



Benjamí 3r



3r primària – 4ESO . Dc



Benjamí 4t



3r primària – 4ESO . Dl i Dc



Aleví 5è



Aleví 6è



Infantil



P5 – 3r primària



Cadet



4t primària - ESO

Informàtica


Robòtica

P3

Teatre

Arts Plàstiques

1r primària – 2n ESO


Guitarra


2n primària – 4ESO

1r primària – 4ESO

ESCACS


2n primària – 4ESO

Signatura
Nom i Cognoms
Signatura

Cal adjuntar








Foto carnet
Fotocòpia Targeta Sanitària.
Fotocòpia DNI o llibre família.
Fotocòpia llibreta compte bancari
Infantil i Cicle Inicial seran recollits pels
monitors a les classes. Cal indicar a
l’agenda a les tutores els dies que
faran extraescolars.

Si no s’està al corrent de pagament no es
podran realitzar les activitats o
entrenaments, ni participar als partits,
trobades esportives, jornades o exhibicions.

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que
mitjançant l’emplenament del present formulari ens dóna el seu consentiment perquè les seves dades personals i les del seu fi ll o tutelat siguin
incorporades i tractades en un fitxer de dades personals degudament registrat en el Registre General de l’agència Espanyola de Protecció de
Dades del que és responsable el COL·LEGI REGINA CARMELI, amb la finalitat d’atendre la present relació i el titular de les da des consent de
forma expressa, ser informat de productes i serveis del responsable. Així mateix informem que totes les dades seran tractades amb la màxima
confidencialitat i d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. Si ho desitja , pot accedir, rectificar, cancel·lar i
oposar-se al tractament d’aquestes dades mitjançant un escrit dirigit a Col·legi Regina Carmeli C/ Sant Sebastià 34-40, 08191 de Rubí.
Igualment, en atenció al que disposa el dret a la pròpia imatge, reconegut en l’article 18.1 de la Constitució Española 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 pròpia imatge, el Col·legi Regina Car meli, dona tractament a
l’ús de la imatge exclusivament per a la gestió de documents i fulletons promocionals, pàgines web i activitats vinculades als objectes socials de
l’entitat en qualsevol tipus de suport inclòs Internet.
Tenint en compte tot lo mencionat anteriorment i d’acord amb el que es proposa, el signant CONSENTEIX EXPRESSAMENT I
AUTORITZA a la captació i tractament de les dades personals i l’ús de la imatge, per a les finalitats mencionades i legítimes conforme a l’objectiu
de l’entitat.

