DOCUMENT D’ALTA DE LES EXTRAESCOLARS PEL CURS 2019-2020

ALUMNE/A

SOCI

SI

NOM

NO
COGNOMS

DIA I HORA

CURS

PREU SOCI AFA

PREU NO SOCI AFA

ANGLÈS 1

Dilluns de 16h a 17h

20€/mes

+ 30 € matrícula

ANGLÈS 2

Dilluns de 17h a 18h

20 €/mes

+ 30€ matrícula

ANGLÈS ADULTS

Dimarts de 17h a 18h

20 €/mes

+ 30€ matrícula

FRANCÈS

Dimarts de 16h a 17h

20 €/mes

+ 30€ matrícula

ZUMBA

Dimarts de 19h a 20h

18 €/mes

+ 30€ matrícula

28 €/mes + 5€
assegurança

33 €/mes + 5€ + 30
€ matricula

Gratuït

+ 30€ matrícula

Dimecres de 16h a 17.15h

24 €/mes

+ 30€ matrícula

Dijous de 16h a 17.30h

37 €/mes

+ matrícula 30 €

STREET DANCE
FOTOGRAFIA
DIBUIX I PINTURA
ROBÒTICA

Dimarts de 16.30h a 17.30 h
Dimecres de 19h a 20h

MÚSICA

Assenyaleu l’activitat

Horaris i preus a convenir directament amb l’EMAC

NOM PARE/MARE/TUTOR
Nom ______________________ Cognoms___________________________________________________
Telèfon mòbil ___________________Correu electrònic __________________________________________
DADES BANCÀRIES:
Titular del compte:
Nom ____________________________________________ DNI __ __ __ __ __ __ __ __ __
Nom de l’entitat ___________________________________________________
IBAN:

ES _ _

____

____

__

__________

En cas de devolució dels rebuts es cobrarà el recàrrec corresponent per l’entitat bancària.

Autoritzo a l’Associació de Famílies de l’IES Front Marítim a cobrar en aquest compte corrent els rebuts de
les activitats extraescolars que en aquest document s'indiquen.
(signatura del titular del compte)

Barcelona,

de

de 201_

Sistemàtica de cobraments
Els alumnes NO socis hauran de suportar una matrícula de 30€ que es cobrarà amb el primer rebut.
Els rebuts es generen segons les dades aportades a primers de cada mes, a excepció d’algunes entitats col·laboradores que
tenen el seu propi sistema de cobrament. Per tant, les altes s'han de comunicar amb 15 dies d'antelació a la data d'inici del taller
o data d’alta. Per aquest motiu, també les baixes hauran de comunicar-se amb 15 dies d'antelació a la data de finalització del taller
o data de baixa.
Aquest document s’haurà de fer arribar de manera efectiva a l'AFA mitjançant el correu electrònic associat a la comissió
d'extraescolars <afafmextraescolars@afafrontmaritim.cat>, preferentment; o ,en cas necessari, a la bústia de l'AFA ubicada al vestíbul
de l'IES Front Marítim però comunicant per correu electrònic que heu tramitat la sol·licitud.
Cessió de dades personals
De conformitat amb el que disposa l’article 11.2 c) de la Llei orgànica de protecció de dades personals, l’informem que la presentació
d’aquest document davant de l’Associació de Famílies de l’INSTITUT FRONT MARITIM (en endavant AFA), implica la seva autorització
a l’AFA esmentada a fer ús de les seves dades personals, amb la finalitat exclusiva d’enviar informació, comunicats i gestionar rebuts de
cobrament. Aquestes dades seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de L’AFA. Així mateix, queda informat que podrà exercir
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, descarregant de la web de l’AFA el document corresponent i dirigint l’escrit signat a
la següent adreça: AFA IES FRONT MARITIM c/ Espronceda n.18, 08005 Barcelona, o enviant un correu electrònic a
<afaiesfrontmaritim@afafrontmaritim.cat>.

