
E-Mail:

x

PATINATGE I5 a 3r

POLIESPORTIU LIVE

2n a 6èAULA D'ESTUDI

1r a 3r

ENGLISH with HELEN DORON

FUTBOL SALA

  

I3 a 1r CALAIX DE SASTRE

I4 a 6è

I4 i I5

PERMANÈNCIA I3 a 6è DLL DM DC DJ DV

TAEKWONDO 1r a 3r

Telèfons de contacte:

Família nombrosa 

ROBOTIX 0, I i II  I4 a I5  -  1r a 3r  -  4t a 6è

JOCS ESPORTIUS

ACTIVITAT

ACOLLIDA MATINAL

OBSERVACIONS

DLL DM DC DJ DVI3 a 6è 

Carrer del Vidre, 1 C/Hipólit Lazaro 26

Curs: CatSalut:

FEINA

Iniciativas Profesionales y Publicitarias SL

(08700) Igualada

Cognom 1: Cognom 2:

ESCOLÀPIES IGUALADA activitats extraescolars 

PARE

Nom:

Termini d'inscripció: del 20 de juny al 13 de juliol. Els inscrits fora del termini establert passaran a formar part d'un llistat 
d'espera i en funció dels alumnes podràn apuntar-se definitivament o hauràn d'esperar a una baixa. Inscrits per rigorós ordre d'entrega 
del full d'inscripció. Recordeu que la baixa o canvi d'activitat només es pot fer a final de trimestre.

Nº inscrit: ________

ORGANITZADOR:

Oferta activitats 2022-23. Senyaleu amb una X l'activitat/s que realitzarà el vostre

 CURS

1r a 3r

4t a 6èBÀSQUET

EMPRESA MONITORATGE

(08025) Barcelona

Data naixement:

Dades personals del participant. Omplir les dades amb lletres majúscules.

MARE

CASA

Escola Escolàpies Igualada

DLL DM DC DJ DV

DLL DM DC DJ DV

4t a 6è

1r a 3r

4t a 6è

JOCS DE TAULA i ESCACS

ART ATTACK

TEATRE I5 a 2n

I5 a 2n  3r a 6è

I5 a 2n

  1h

  1h

  2h

 2h

4t a 6è

3r a 6è

3r a 6è



   DC Número de compte

ES

En/na:

com a: PARE MARE TUTOR LEGAL

Domicili: Escala: Pis: Porta:

Titular:

Dades domiciliació bancària (Omplir només en cas que sigui diferent a la domiciliació escolar)

NIF del titular:

CP:Població: Província:

Agència

amb NIF número:

Prego carreguin, fins a nou avís, els rebuts que presenti Escolàpies Igualada al meu nom, en el compte corrent facilitat a continuació.

En virtut del del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu de 27 d’abril de 2016 sobre la Protecció de les Persones físiques, 
Escolàpies Igualada, posa en el seu coneixement que disposa d’un fitxer automatitzat amb dades de caràcter personal així com d’un arxiu 
documental general que contenen dades personals i que formen part de la BASE DE DADES GENERAL D’ADMINISTRACIÓ d’Escolàpies 
Igualada. 

Nom del banc o caixa:

Data / Signatura:

Iban     Codi banc

Autoritzo el meu fill/a a assitir a les activitats programades, informades i publicitades en les condicions establertes en els documents

d'informació i inscripció. Faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdico-quirúrgiques que siguin necessàries adoptar, en cas

d'extrema urgència, sota la direcció facultativa, i considero al meu fill/a apte, donat que no pateix cap trastorn físic o psíquic que dificulti

específicament el desenvolupament de les activitats, ni la relació amb els companys, ni monitors. El qui signa també autoritza al nen/a

inscrit/a a participar en totes les sortides i desplaçaments fora de la instal·lació previstos en la programació de les activitats.

Adreça Agència:

Nom del pare, mare o tutor

 ____ / ____ / ________ /

Atenent allò esmentat més amunt i d’acord amb el que se’m proposa, CONSENTEIXO EXPRESSAMENT I AUTORITZO a Escolàpies Igualada 
perquè tracti les dades que voluntàriament cedeixo en els formularis que se’m presentin en relació a les activitats de l'empresa, d’acord 
amb el que disposa Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu de 27 d’abril de 2016 sobre la Protecció de les Persones físiques,  
limitant la meva autorització al compliment de les finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes de l'empresa en els 
àmbits de la Institució, els seus departaments, ens col·laboradors i institucions annexes, així com la cessió als estaments oficials públics i 
privats oportuns necessaris per aconseguir el compliment del seus objectius. 

La finalitat de la seva creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb l’única tasca de donar compliment als lícits 
objectius i al caràcter propi de l'entitat (art. 5.1a). Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i ens 
associats en què s’organitza Escolàpies Igualada, així com els estaments oficials que per llei demanin la cessió de les dades (art. 5.1c). La 
negativa a facilitar les dades demanades tindrà com a conseqüència la impossibilitat de ser atès de forma ordinària en els nostres serveis

Conformitat i Autoritzacions

ESCOLÀPIES, disposa d’un espai web on informa i fa difusió de les seves activitats. En aquesta web, s’hi poden publicar imatges en les

quals apareguin, individualment o en grup, persones realitzant les esmentades activitats. Atès que el dret a la pròpia imatge està

reconegut dins l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5.1982, de 5 de maig sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i

familiar, i a la pròpia imatge, el col·legi ESCOLÀPIES demana el consentiment per a poder publicar fotografies a on aparegui i sigui

clarament identificable per a fer difusió de les activitats.

En tot cas, el sotasignant té dret a exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació a l’àmbit reconegut pel Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu de 27 d’abril de 2016 sobre la Protecció de les Persones físiques. El responsable de la Base de Dades és 
Escolàpies Igualada. Per exercir els drets esmentats es pot dirigir per escrit a Escolàpies Igualada, C/ del Vidre, 1 – 08700 Igualada, NIF: 
G65801904. 
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