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

BAIXA ACTIVITATS 2016-2017
Dades participant i sol·licitant (pare/mare/tutor/tutora) de la BAIXA en el servei
Nom participant

Classe

Nom sol·licitant
Telèfon

e-mail

Dades de pagament (per tal de rebre el servei s’ha d’estar al corrent de pagament)
El mes en curs (trimestre en el cas de natació) es facturarà integre i no es retornarà cap quota ni parcial ni total
Les baixes tramitades abans del 20 del mes en curs són efectives el dia 1 del mes següent (exemple: baixa abans del 20 de Gener, efectiva l’1 de Febrer)
Les baixes tramitades més enllà del 20 del mes en curs no seran efectives fins 2 mesos després (exemple: baixa després del 20 de Gener, efectiva l’1 de Març i s’haurà de pagar Febrer)
No es farà cap excepció, les persones que treballem a l’AMPA tenim temps limitat i necessitem un temps mínim per gestionar les altes i baixes.

Servei(s) del(s) que s’ha de donar de BAIXA
ACTIVITATS PER INFANTS
AMPA indicar mes efectiu de la BAIXA

ROBÒTICA (3r i 4t) – Dilluns

KARATE (P4 a 6è) – Dilluns i Dimecres

ROBÒTICA (5è i 6è) – Divendres

ATLETISME (P4 a 6è) – Divendres

BASQUET (P4 a 2n) – Dilluns i Dimecres

JOCS LÒGICA (P4 a 2n) - Divendres

ANGLÈS (P4 a 6è) – Dimecres

FUTBOL (P4 a 6è) – Dimarts i Dijous

EXPERIMENTS (1r a 4t) - Dimarts

BALLS MODERNS (P4 a 6è) – Dimarts i Dijous

NATACIÓ
(la baixa s’ha de fer abans de finalitzar el trimestre

3 - 5 anys

GRUP 1 – Dimarts 17:15-18:00

GRUP 4 – Divendres 17:15-18:00

6 - 9 anys

GRUP 2 – Dimarts 17:15-18:00

GRUP 5 – Divendres 17:15-18:00

10 - 15 anys

GRUP 3 – Dimarts 17:15-18:00

GRUP 6 – Divendres 17:15-18:00

ACTIVITATS PER ADULTS (Al Pavelló de l’Escola Rosa Oriol - han d’haver mínim 10 participants de 2 dies per confirmar GRUP, sinó el grup es cancel·larà)
ZUMBA - Dilluns i Dimecres (19:15 - 20:15 – 2 dies)

ZUMBA - Dilluns (1 dia)

ZUMBA - Dimecres (1 dia)

Motiu de la BAIXA
La BAIXA s’ha de fer abans del dia 20 de cada mes per tal que sigui efectiva el mes següent. L’AMPA us comunicarà la data efectiva de la baixa.

Motiu de la BAIXA
Nen/a
Monitors/es
Servei/Activitat
Altres

Problemes a l’activitat?

Descripció del motiu (opcional)

No
No agrada l’activitat
Sí, amb els monitors/es
SÍ, amb els altres nens/es
Lliçà d'Amunt,

Signatura del sol·licitant (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.

