
EDAT
SI 

AMPA
NO 

AMPA

P3 a P5

OBSERVACIONS

E-Mail:

FEINA

HORARI

Telèfons de contacte:

Data de naixement:

Cognom 1:

Dades personals del participant. Omplir les dades amb lletres majúscules.

Nom:

Província:

ORGANITZADOR i GESTOR:

Cognom 2:

AMPA ESCOLA JM JUJOL

AMPA ESCOLA JOSEP Mª JUJOL activitats extraescolars

Població:

Pis:

Curs 2012-2013:

EMPRESA MONITORATGE:

PARE MARE

CP:

Porta:

Província:

Carrer i nº:

Població:

Pg. Vall d'Hebrón, 185-201

NIF/NIE: CatSalut:

08035 Barcelona

ACTIVITAT

Escala:

ACTIVITATS SUBVENCIONADES PER:

Consorci d'Educació. Ajuntament de Barcelona. Subvencions per al foment de la participació en Activitats Extraescolars.

Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya. Ajuts i subvencions a les entitats locals.

CASA

Oferta activitats 2012-13. Marqueu amb una X l'opció/ns escollida/es segons sigueu o no de l'AMPA.

DM i DJ 16:30 a 17:45

Foment de la participació extraescolars als centres educatius sufragats amb fons publics.

IPP Lleure i Esport SL

08006 Barcelona

CIF: G 58446071

Nº inscrit: ________

Riera Sant Miquel, 41-45

JOCS PRE-ESPORTIUS

Col�legi:

1r i 2n

1r a 6è

1r i 2n

3r a 6è

1r i 2n

3r a 6è

P3 a 1r

1r a 6è

P3 a P5

1r a 3r

4t a 6è

P3 a P5

1r i 2n

3r i 4t

5è i 6è

1r a 6è

ESCOLA BÀSQUET DLL i DC 16:30 a 17:45

DLL i DC 16:30 a 17:45

ESCOLA FUTBOL SALA DM i DJ 16:30 a 17:45

PATINATGE

DM i DJ 16:30 a 17:45

DLL i DC 16:30 a 17:45

DIMARTS 16:30 a 17:45

FUTBOL SALA

TEATRE INFANTIL

BÀSQUET

TENNIS DIVENDRES 16:30 a 18:00

DILLUNS 16:30 a 17:45

DIMECRES 16:30 a 17:45

DLL i DC 16:30 a 17:45

TAEKWON-DO

MULTIESPORT

DANSA INFANTIL

DIJOUS 16:30 a 18:00

DANSA CREATIVA

DIMECRES 16:30 a 17:45

TENNIS DIVENDRES 16:30 a 18:00

LITTLE JUJOL DILLUNS 16:30 a 17:45

DIMARTS 16:30 a 17:45

LITTLE JUJOL

LITTLE JUJOL

LITTLE JUJOL

DIJOUS 16:30 a 17:45



Codi banc Agència DC Número de compte

En/na:                                                                           

com a: PARE MARE TUTOR LEGAL

6. No s'acceptarà cap baixa fora del termini indicat, ni a través dels monitors o coordinador.  

Clàusules administratives

5. Per donar-se de baixa d'una activitat, s'haurà de signar aquest full al despatx de l'AMPA abans del dia 20 del mes anterior a la baixa.

3. En cap cas es podrà inscriure cap nen o nena si hi ha un deute pendent d'extraescolars del curs anterior.

Adreça Agència:

CP:

Dades domiciliació bancària

4. En cas que un infant, reiteradament, distorsioni la dinàmica de l'activitat podrà ser donat de baixa, previ acord de la junta.

Carrer i nº: Pis: Porta: Escala:

Titular: NIF/NIE del titular:

Prego carreguin, fins a nou avís, els rebuts que presenti AMPA Escola Josep Mª Jujol al meu nom, en el compte corrent 
facilitat a continuació.

Població: Província:

Nom del banc o caixa:

amb NIF/NIE número:

Conformitat i Autoritzacions

Data i Signatura:

1. Els cobraments bancaris es realitzaran del 1 al 5 de cada mes.

2. El cobrament serà mensual d'octubre a maig.

7. No es podrà accedir als beneficis de l'AMPA si es tenen impagats del curs anterior. Això inclou la socialització i els preus de les extraescolars 
pels socis i es podrà arribara l’expulsió, segons els estatuts de l’AMPA.

8. Per tal de reduir el nombre d'impagats, s'ha establert un recàrrec progressiu. Aquest serà de 5 euros per un retornat aïllat, 10 euros en cas 
de reincidir una vegada i 15 euros a partir de la tercera vegada en endavant.

com a: PARE MARE TUTOR LEGAL

Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut dins l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5.1982, de 5 de
maig sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, AMPA JUJOL demana el consentiment per
a poder publicar fotografies a on aparegui i sigui clarament identificable per a fer difusió de les activitats.

Atenent allò esmentat més amunt i d’acord amb el que se’m proposa, CONSENTEIXO EXPRESSAMENT I AUTORITZO a
AMPA JUJOL perquè tracti les dades que voluntàriament cedeixo en els formularis que se’m presentin en relació a les
activitats de l'empresa, d’acord amb el que disposa la Llei 15/1999 de 13 de desembre i a la Directiva 46/95 de la CEE
limitant la meva autorització al compliment de les finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes de l'empresa
en els àmbits de la Institució, els seus departaments, ens col�laboradors i institucions annexes, així com la cessió als
estaments oficials públics i privats oportuns necessaris per aconseguir el compliment del seus objectius. 

La finalitat de la seva creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb l’única tasca de donar compliment
als lícits objectius i al caràcter propi de l'entitat (art. 5.1a). Els destinataris de la informació són tots els departaments,
compartiments, locals i ens associats en què s’organitza AMPA JUJOL, així com els estaments oficials que per llei demanin la
cessió de les dades (art. 5.1c). La negativa a facilitar les dades demanades tindrà com a conseqüència la impossibilitat de ser
atès de forma ordinària en els nostres serveis.

En virtut del que disposen els articles 4,5,6, següents i concordants de la nova Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de
Protecció de Dades, AMPA Escola Josep Mª Jujol, en endavant AMPA JUJOL, posa en el seu coneixement que disposa d’un
fitxer automatitzat amb dades de caràcter personal així com d’un arxiu documental general que contenen dades personals i
que formen part de la BASE DE DADES GENERAL D’ADMINISTRACIÓ del AMPA Jujol.

Autoritzo el meu fill/a a assistir a les activitats programades, informades i publicitades en les condicions establertes en els
documents d'informació i inscripció. Faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdico-quirúrgiques que siguin
necessàries adoptar, en cas d'extrema urgència, sota la direcció facultativa, i considero al meu fill/a apte, donat que no
pateix cap trastorn físic o psíquic que dificulti específicament el desenvolupament de les activitats, ni la relació amb els
companys, ni monitors. El qui signa també autoritza al nen/a inscrit/a a participar en totes les sortides i desplaçaments fora
de la instal�lació previstos en la programació de les activitats.

Signatura pare / mare / tutor legal:

AUTORITZO NO AUTORITZO

En tot cas, el sotasignant té dret a exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel�lació a l’àmbit reconegut per la llei
Orgànica 15/1.999 de 13 de desembre, mitjançant el que disposa el R.D. 1.332/1.994 de 20 de juny. El responsable de la
Base de Dades és l'AMPA JUJOL. Per exercir els drets esmentats es pot dirigir per escrit a AMPA ESCOLA JOSEP Mª
JUJOL, Riera Sant MIquel, 41-45 (08006) de Barcelona i CIF G 58446071.

La signatura de la inscripció implica l'acceptació de la normativa registrada en el butlletí d'activitats 

extraescolars. 

Amb l'ànim de fomentar l'esperit de competició, els pares hauran de retornar la carta de compromís adjunta, en la qual 

accepten la voluntat, tant seva com del seu fill/a, de participar en les competicions organitzades els caps de setmana.


