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Les activitats començaran el dia 1 d’ Octubre del 2018 i finalitzaran el 31 de Maig del 2019. Perquè es realitze l’activitat hi ha un mínim i un
màxim d’alumnes.
El servei de biblioteca obrirà perquè els alumnes de Primària que ho desitgen puguen lleguir, repassar treball escolar, estudiar, … Hi haurà un
monitor a càrrec d’aquests alumnes.
El cobrament de les activitats es realitzarà mensualment per domiciliació bancària, durant els 5 primers dies de cada mes. La devolució d’un rebut
implicarà un recàrrec per gastos bancaris de 4€. Iniciat el curs, les baixes o canvis de qualsevol activitat es formalitzaran comunicant-ho abans del
dia 25 de cada mes per correu electrònic a info@arco-iris.es .
El cobrament de l’activitat de biblioteca es realitzarà quatrimestralment per domiciliació bancària, del 1 al 5 de Octubre (Octubre a Gener 20€) i de
l’ 1 al 5 de Febrer (Febrer a Maig 20€). En cas de baixa no hi haurà devolució dels diners.
IMPORTANT: Una assegurança de FAPA cobreix l’alumnat que participa en les activitats extraescolars. Per tal que el vostres fills puguen comptar amb aquesta
cobertura, cal que sigueu socis de l’AMPA. És això que per tal de formalitzar la inscripció en aquestes activitats, és imprescindible que sigueu socis de l’AMPA i que
estigueu al corrent del pagament de la quota anual.
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OMPLIR TOTS ELS CAMPS EN MAJÚSCULES

Cognoms
Telèfons
Data de naixement
X

Curs

x

Activitats Primària
Patinatge

19€

Taller de circ

20€

Biblioteca (quatrimestral)

20€

Futbol –Sala

24€

Titular del compte
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Entitat
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Grup
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Activitats Infantil
Taller de circ

20€

Ball

24€

Futbol-Sala

24€

NIF
Numero de compte

Amb càrrec del compte indicat i fins a nou avís, se servisquen atendre els rebuts que siguen presentats per EDUCARTE PROYECTOS
FORMATIVOS SL
Signatura
D'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, valgut per a tota la Unió Europea li informem que les dades que ens facilita seran guardats
per la mercantil, EDUCARTE PROYECTOS FORMATIVOS S.L, la qual exerceix la seua activitat sota el nom comercial de ARCOIRIS, amb CIF B98994239,
situada a València, carrer Rodríguez de Cepeda, numero 17, telèfon 96371 20 47, Correu electrònic info@arco-iris.es, la qual és el responsable del
tractament.
La finalitat és prestar-los el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix, així com la base legal per al tractament és del seu consentiment. Les
dades proporcionades es conservaran mentre es mantinga la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.
Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existisca una obligació legal i es tractaran amb la màxima confidencialitat. Vostè té dret
a obtenir confirmació sobre si en l'empresa estem tractant les seues dades personals, per tant, té dret a accedir a les seues dades personals, rectificar
les dades inexactes o sol·licitar la seua supressió quan les dades ja no siguen necessaris.
Si el client és menor de 13 anys haurà d'autoritzar el seu representant legal. Així mateix, sol·licite la seua autorització per a arreplegar aquest document amb les seues
dades i seguir conservant-los { SI } { NO } Oferir o informar-li sobre notícies, productes i serveis relacionats amb el servei prestat i fidelitzar-le com a client { SI } { NO }.
(Triar sí o no)
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