FULL D’ INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAESCOLARS
Dades de l’alumne
Nom i Cognoms _________________________________________________
Data de naixement _______________________________________________
Dades de contacte
Nom i Cognoms
( Mare, Pare, Tutor/a) _____________________________________________
Telèfon de contacte ______________________________________________
Correu electrònic ________________________________________________
Dades de l’ activitat a realitzar
Tipus d’ inscripció: (marqueu amb una creu)
-

Trimestral

-

Anual

-

Mensual (Zumba)

Activitats:
Infantil / Primària / Secundària
Multiesports
Dansa
Karate
Patinatge
Gimnàstica Rítmica
Futbol Sala
Bàsquet
Vòlei

Signatura del responsable,
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Segueix-nos! / @balmesport / www.jaumebalmes.com

CONDICIONS GENERALS D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
-

Per formalitzar la matricula a les activitats extraescolars, s’ haurà d’emplenar i
retornar la fitxa de l’alumne signada pels pares / tutors legals, així com abonar
la primera quota a la secretaria del centre i portar una fotocopia de la targeta
sanitària a l’hora de fer l’ inscripció.

-

La modalitat de pagament de l’ activitat serà trimestral o anual. Les quotes
seran abonades a la Secretaria del centre prèviament a la realització de
l’activitat. En cas de fer la matricula trimestral, aquesta s’ha de renovar abans
de l’ inici del nou trimestre.

-

En cap cas l’ alumne podrà assistir a les activitats si no està inscrit en la
mateixa.

-

L’ inici de les activitats seran el 3 d’ octubre i finalitzarà en acabar el curs
acadèmic, segons el calendari del Departament d’ Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, i de la mateixa manera, els dies festius i períodes de
vacances de l’ activitat seran aquells que determini el calendari.

-

El nombre mínim d’ alumnes per activitat son 7.

-

En cas de pluja o d’ altre motiu que no permeti la realització de l’ activitat, el
centre garanteix la cobertura de l’ horari establert, oferint una activitat
alternativa.

-

Els alumnes que entren en competició escolar, hauran d’ abonar la quota
d’inscripció a la competició. (Mutualitat)

-

El comportament de l’alumne ha de ser apropiat a l’escola, i per tant haurà de
seguir sempre les instruccions i acceptar-les.

-

L’ acceptació de les presents condicions concedeix de forma expressa al C.E.
Jaume Balmes, S.C.C.L permís per fer servir aquells materials audiovisuals de
qualsevol tipus en els quals apareguin els participants per a la promoció o
publicitat de les nostres activitats.

-

De la mateixa manera, us informem que en compliment de les disposicions de
la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, les dades personals aportades seran incloses en un fitxer de
propietat del C.E. Jaume Balmes, S.C.C.L amb la finalitat de la Gestió de les
activitats extraescolars.

*Cal portar la documentació necessària. / *La signatura de la present inscripció
comporta l’ acceptació de les condicions generals d’ activitats extraescolars.
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