
   

 
 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ     
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2018-2019 

 
Nom i Cognoms:  
 
…………………………………………………......................…………………………………………………. 
 
Curs: …………… 
  
Nom Mare/Pare: …………………….......…………………………………………………………………..  
 
Telèfon 1: .....................................                     Telèfon 2: ..................................... 
 
Altres persones de contacte: 
…………..................………………………………………………...  Telèfon: …………………………… 
 

e-mail per rebre informació: …………………………………………………………… 

 

ACTIVITATS: 

 

 

 

 

 

Teatre Pintura i manualitats Minizumba

Futbol Multiesport Cuina

Patinatge Percussió Bàsquet

Pàdel Tenis Dance Mix

Robòtica G. Rítmica Guitarra

Anglès Piscina



 

 

AUTORIZACIÓ DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 

 

Jo ________________________________________________________________________ 
pare/mare o tutor legal _________________________________________________________ amb                
DNI                autoritzo a descontar mensualment  la quantitat  de l’activitat. 

 

IBAN    ES          _ _    _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _    _ _ _ _ 

Firma: _______________                     Fecha: _______________ 

 

D’acord amb allò que s’estableix  al Reglament(UE) 2016/679 del Parlament 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 al lliure circulació d' aquestes (RGPD) i a 
la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, L’AMPA Escola Germans 
Amat i Targa manifesta que les dades contingudes en el present document formaran part dels seus fitxers d’ús intern i que: 

 Són necessàries per la gestió i desenvolupament de les activitats de l’AMPA Escola Germans Amat i Targa.  
 Seran utilitzades únicament tals efectes d’escrits, i a efectes d’informació al signant dels serveis que l’AMPA Escola Germans Amat i 

Targa ofereixi.  
 No seran cedides a tercers, a excepció d’aquells que necessàriament hagin de participar en la gestió i desenvolupament de les 

activitats esmentades.  
 El signant podrà exercitar el seu dret d’accés, rectificació i cancel·lació si així ho sol·licita a l’AMPA Escola Germans Amat i Targa. 

Mitjançant la signatura del present formulari, el signant manifesta estar informat dels termes anteriors i autoritza a l’AMPA Escola 
Germans Amat i Targa a fer ús de les dades subministrades als efectes descrits. 

 

Segons l’establert a l’article 18.1 de la Constitució sobre el dret a la propia Imatge, a la LleiOrgànica1/1982, de 5 de maig, 
de protecció civil al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpiaimatge, i a la llei15/1999, de 13 de desembre, 
sobre Protecció de dades de carácter personal, Autoritzo a l’AMPA de l’Escola Germans Amat i Targa l’ús d’imatges de la 
meva persona / del meu fill / filla / representat/ada, ja siguin amb format de fotografia o video, individualment o en grup, preses 
durant l’activitat pròpia del servei i amb la finalitat d’incorporar-les a documentació interna o fer-ne difusió externa a través dels 
diferents mitjans propis de l’AMPA o de titularitat municipal. Aquesta autorització será vàlida per temps il·limitat, o fins el moment 
en què faci efectiva la revocació de la mateixa, demanant-lo per escrit davant l’AMPA de l’Escola Germans Amat i Targa (Av. 
Roureda 12 08840 Viladecans Barcelona) o per email a info@ampaamatitarga.org. 

□Manifesto estar informat i autoritzo  

 

Signatura   

 

 

pare/mare/tutor...................................................           DNI:     
Data:........................................................................ 

 


