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FULL D’INSCRIPCIÓ A L’AMPA ELS LLORERS
Per poder inscriure els vostres fills a l’AMPA Els Llorers, cal abonar la quota corresponent, omplir les dades que
us demanem a continuació i lliurar-les al despatx de l’AMPA, juntament amb el comprovant del pagament.

QUOTA ANUAL
Primer fill: 30€ | Segon fill: 20€ | Tercer fill (sempre que la resta de germans segueixin a l’escola): 0€

1. DADES DE L’ALUMNE
(Nom, cognoms i curs actual al moment de la inscripció)

NOM I COGNOMS:
CURS:

CLASSE:

DATA DE NAIXEMENT:

CLASSE:

DATA DE NAIXEMENT:

CLASSE:

DATA DE NAIXEMENT:

NOM I COGNOMS:
CURS:

NOM I COGNOMS:
CURS:

2. DADES DE LA FAMÍLIA
PARE / TUTOR:
E-MAIL:

TELÈFON:

PROFESSIÓ:
MARE / TUTORA:
E-MAIL:

TELÈFON:

PROFESSIÓ:

3. ACTUALITZACIÓ DE DADES
Si ja has domiciliat la teva quota però necessites modificar dades, indica’ns quines són i completa-les al formulari

Ha canviat el número de compte per fer el càrrec (completa el punt 5)
Entra un germà a l’escola (completa el punt 1)
Surt un germà de l’escola (completa les dades al següent requadre)

NOM I COGNOMS:
CURS:

CLASSE:

DATA DE NAIXEMENT:

CONTINUA DARRERA

ampa els llorers
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4. FORMA DE PAGAMENT
(Marca l’opció escollida)

Ingrés al compte AMPA • Banc de Sabadell ES66 0081 0142 7100 0135 0641
En efectiu al despatx AMPA
Amb targeta de dèbit o crèdit
Per domiciliació bancària (cal omplir el punt 5)

5. DOMICILIACIÓ BANCÀRIA PER A RENOVACIÓ AUTOMÀTICA DE QUOTA
(Si vol domiciliar el pagament anual pel curs 2018-2019 i posteriors, deixi’ns les seves dades bancàries).
Quan l’import carregat al teu compte es rebutjat per la teva entitat, el banc carrega al comple de l’AMPA un cost de
6e que hauríem de reclamar-te. Evitem càrrecs innecessaris, revisa la teva informació per que no tingui errors.

El Sr. / La Sra. 													
,
amb DNI 		

, autoritza l’AMPA Els Llorers al cobrament de la quota anual de soci amb

renovació automàtica durant els anys que els seus fills siguin alumnes de l’escola Els Llorers:

ALUMNES:
1.
2.
3.

Titular del compte bancari: Sr. / Sra.
Compte Bancari IBAN

E S

SIGNAT (pare, mare, tutor legal)

Barcelona, a

de

de

D’acord amb l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem
que les dades recollides al formulari quedaran incloses en un fitxer de dades de caràcter personal, el responsable del qual
és l’AMPA Els Llorers. Les dades es tractaran amb la única finalitat d’ús de l’AMPA i per a l’enviament d’informació gestionada
per l’AMPA i romandràn custodiades tot el temps que el vostre fill/a estigui matriculat a l’escola. Pot exercir el dret d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició al seu tractament enviant un correu electrònic a ampa@ampallorers.com o bé presentant un
escrit a la seu de l’AMPA, al carrer Aragó, 121, 08015-Barcelona.

