
- Preus de 9h a 13h :

Assitència setmana 1:  83€
Assitència setmana 2: 83€
Assitència setmana 3: 83€
Assitència setmana 4: 83€

- Servei d'acollida de 8h a 9h:

16,50€ / setmana de 5 dies --- Dia esporàdic 5€

OMPLIR TOT AMB MAJÚSCULES 
NOM I COGNOMS ( NEN/A ):
ANY NAIXAMNET:                        CURS ACTUAL:                    ESCOLA ON ESTUDIA:   
NOM I COGNOMS DEL PARE, MARE O TUTOR:
DNI:                                            EMAIL:
ADREÇA:                                                                                                                           CP:
LOCALITAT:                                                      PROVÍNCIA:
TELÈFON MÒBIL:                                             TELÈFON FIX O MÒBIL 2:
OBSERVACIONS MÈDIQUES O ALTRES:

 

1º SETMANA ( DEL 5 AL 9 DE JULIOL )

2º SETMANA ( DEL 12 AL 16 DE JULIOL)

3º SETMANA ( DEL 19 AL 23 DE JULIOL )

4º SETMANA ( DEL 26 AL 30 JULIOL )

ESCOLA REGINA CARMELI, RUBÍ , BARCELONA 

BUTLLETA DE PREINSCRIPCIÓ
 

 
Omplir aquest formulari i entregar-lo a la Isabel Riba a l'aula groga de 17h a 18:30h

del 04 al 21 de juny i del 23 juny a 02 juliol de 10h a 12h del matí. Cal adjuntar

fotocòpia del llibre de vacunació, DNI, targeta sanitària, foto i justificant de l'ingrés.

Cal efectuar el pagament del 04 de juny al 02 de juliol, per tranferència bancària al

num. UNICAJA ES06 2103 4500 4000 3010 1440.

- DESCOMPTE PER GERMANS 5%
- DESCOMPTE FAMÍLIES
NOMBROSES 5%
- DESCOMPTE FAMÍLIES 
 MONOPARENTAL 5%
- DESCOMPTE DEL 5% PER
INSCRIPCIÓ DE 4 SETMANES

ELS DESCOMPTES NO SÓN
ACUMULABLES

 
 

PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ 

TALLES SAMARRETES 
( 4,6,8,10,12,16, S,M,L,XL)

 

INDICAR TALLA AQUI 

MARQUEU LES SETMANES ESCOLLIDES:     

FOTO

CADA NEN/A REBRÀ 2
SAMARRETES



- Al finalitzar el campus el seu fill/a marxarà sol/a a casa:     SI / NO 

Persones que podràn recollir al nen/a               Parentiu            Telèfon

--------------------------------------------------             -------------         ------------
--------------------------------------------------             -------------         ------------
--------------------------------------------------             -------------         ------------

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 del 5 de Maig, sobre el dret de la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, el Regina Carmeli demana el
consentiment dels pares, mares o tutors legals per poder tractar i publicar fotografies i
videos on aparreguin els vostres fills/es i hi siguin clarament identificables. L'escola
disposa a internet un espai on es publicaran les fotos de les diferents setmanes. Es poden
publicar imatges en les quals apareguin individualment o el grup en les que realitzin les
activitats.

SI / NO ( marqueu amb un amb una X )

Autoritzo al meu fill/a a les activitats del campus del Regina Carmeli 2021. Faig extensiva
aquesta autorització a les decisions mèdiques que fossin necessàries adoptar, en cas
d'extrema urgència, sota l'adequada direcció mèdica, renunciant expressament a exigir
cap responsabilitat a l'escola Regina Carmeli i als seus monitors, per lesions que es
poguessin originar en les pràctiques en el Campus, que assumeix-ho en la seva totalitat.
Accepto també les condicions de pagament que també s'exposen en el tríptic publicitari
del campus.

Firma del pare,mare o tutor                                         DNI

En complimet de la nromativa legal vigent en matèria de protecció de dades, se l'informa
que El Responsable del tractament de les seves dades personals és l'Escola regina Carmeli.
La finalitat del tractament és la gestió de la imatge del alumneper activitats escolar i
extraescolars inherent en activitats del centre formatiu. La legitimació és de caràcter legal,
contractual i el consentiment. Les dades tractades s'incorporen en un Registre d'activitats
de Tractament dotat de mesures de seguretat. No se cediran les dades a tercers, excepte
autoritats acadèmiques, ni usats per altres finalitats. Pot exercir els seu dret a accedir,
rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir les dades, així com altres  drets explicats en
la informació adicional visitant: https://reginacarmeli.com/protecciondatos. Pot contactar
en qualsevol moment amb el delegat de Protecció de Dades a dpd@reginacarmeli.com o
escriure a l'escola Regina Carmeli, c/ San Sebastián 34-40, Rubí , Barcelona

 

ESCOLA REGINA CARMELI, RUBÍ , BARCELONA 

BUTLLETA DE PREINSCRIPCIÓ
 

ADJUNTAR AMB AQUESTA BUTLLETA FOTOCÒPIA LLIBRE DE VACUNES,
FOTOCÒPIA DNI I FOTOCÒPIA TARGETA SANITÀRIA, S'HA D'ENTREGAR A
ISABEL RIBA A L'AULA GROGA.

 


