Associació de Mares i Pares ROSA ORIOL
C/Marina, 26 Ca l’Artigues – 08186 Lliçà d’Amunt
Tel. 938.435.725
ampa@amparosaoriol.com
www.amparosaoriol.com

SOCIS AMPA ROSA ORIOL 2016-2017
ALTA/RENOVACIÓ (ompliu tots els apartats)

NO VULL SER SOCI (ompliu tots els apartats per poder contactar amb vosaltres si cal)

Dades familiars
MARE

PARE

Nom i Cognoms

Nom i Cognoms

Telèfon

Telèfon

e-mail

e-mail

Si voleu col·laborar puntualment amb l’AMPA, marqueu la casella

Adreça

C.P.

Si voleu col·laborar puntualment amb l’AMPA, marqueu la casella

Població

Dades dels infants (si teniu més de 3 demaneu un altre full)
Nom i cognoms de l’infant

Classe

Data de naixement

Dades de pagament (quota anual de 20 € per família)
El pagament de la quota de socis de l’AMPA es farà exclusivament en EFECTIU o TARGETA al despatx de l’AMPA durant la recollida dels llibres per
les famílies amb infants de 1r a 6è.
Per la resta de famílies rebreu aquest document a través dels mestres i haureu de passar per l’AMPA entre el 15 i el 30 de Setembre en horari de
cobrament per tal de satisfer la quota anual de socis.

Nota Informativa
Els socis de l’AMPA tenen preferència de plaça a les activitats extraescolars. A més, per accedir als serveis de l’AMPA, les famílies que no siguin
sòcies hauran de pagar una matricula equivalent a la quota anual de l’AMPA.

Lliçà d'Amunt,
Signatura de mare/pare/tutor(a)

de

de 201

Signatura del titular del compte bancari

(si és diferent del pare/mare/tutor(a) signant anterior)

Protecció de dades
En compliment de l’Article 5 de la LOPD, els informem que les dades recollides al formulari quedaran registrades en el fitxer “BBDD AMPA ROSA ORIOL” el responsable del qual és l’AMPA ROSA ORIOL
i seran tractades per la gestió de l’entitat i per la gestió econòmica de les activitats esportives i extraescolars.
L’AMPA cedirà les dades necessàries a terceres empreses per a la correcta gestió de les activitats que organitza.
Pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al seu tractament enviant un correu electrònic a lopd@amparosaoriol.com o bé presentant un escrit a la seu de l’AMPA. La sol·licitud
serà tramitada en el termini màxim d’un mes.

