
INSCRIPCIÓ PROJECTES TARDES     INSTITUT EL SUI- CURS 2019-2020 

 

COGNOMS I NOM DE L’ALUMNE: 

CURS: EMAIL : TELÈFON: 

SOM SOCIS DE L'AMPA SI NO 

 

En/ na __________________________________________  amb NIF _______________ 

com a pare, mare, tutor de l'alumne __________________________________________ 

EM COMPROMETO a que el meu fill/a participi en el projecte d'activitats de REFORÇ,              

ESPORT I CIRC, que es realitzaran a l'Institut El Sui els dimarts de 15h a 17h i a aportar les                    

quantitats econòmiques corresponents tant la quota d’assegurança, com la de cada sessió. 

 

SOCIS DE L’AMPA Quota d’assegurança 5€ + 0,50€ en efectiu per a cada sessió (per               

activitats solidàries relacionades amb el comerç just). 

NO SOCIS DE L’AMPA Quota d’assegurança 15€ + 2,00€ en efectiu per a cada sessió (per                

activitats solidàries relacionades amb el comerç just). 

 

Per fer el pagament fer transferència al núm. de compte: 

BBVA ES06 0182 1726 8602 0153 8708 indicant DIMARTS i nom i cognoms de l’alumne. 

 

Activitats de reforç (de 15 a 16 h), amb el suport d'alumnat de batxillerat SI    NO 

Activitats esportives i circ (de 16 a 17 h), sota la guia d'un professor del centre  SI     NO 

 

AUTORITZO a què s'adoptin les decisions medico quirúrgiques que foren necessàries en            

cas d'extrema urgència, sempre sota la pertinent intervenció facultativa. 

 

AUTORITZO SI o NO a què la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies               

corresponents a l'activitat i siguin publicades a les xarxes socials o diferents suports (web,              

blog...) tant de l'AMPA El Sui, com de l'IES El Sui. En cap cas es farà un mal ús de les                     

imatges, ni es donaran dades personals dels menors. 

 

Cardedeu, a de de 20 

 

Signatura: 

 

 

 

 

 

Podeu fer arribar aquesta inscripció mitjançant el correu electrònic ampaelsui@gmail.com          

juntament amb el justificant de pagament o a la bústia de l'AMPA del centre. 

 

De conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció                         

de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, l'informem que aquestes seran                       

incorporades a un fitxer responsabilitat de l'AMPA El Sui, amb la finalitat de poder atendre les seves consultes i remetre informació relacionada                      

que pugui ser del seu interès, així com els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè. Pot exercir els seus drets d'accés,                        

cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant escrit a l'adreça carrer Penyafort s/n, 08440 Cardedeu (Barcelona).La comunicació d'aquestes                

dades implica l'acceptació d'aquesta clàusula. 


