
FULL D’INSCRICPIÓ ACTIVITAT 
     IOGA PER NENS  CURS 20__-20__ 

 DADES PERSONALS ALUMNE 

Nom Cognom Curs Horari 

CONDICIONS: 

Tarifa trimestral:  
67€/alumne (els germans gaudiran d’un 10% de descompte) 
Únic pagament 4,5€ anuals en concepte d’assegurança  

Dies i horari:  

Dies i horari: Dimarts i dijous migdies i tardes Migdia: grup de 13h a 14h i grup de 14h a 15h. Tardes 
de 16.30h a 18h 

Material:  
Cal dur roba esportiva o còmode. 

Pagament: 
Els pagaments seran trimestrals. Agrairem es comuniquin les baixes 15 dies abans de la 
finalització del trimestre corresponent. Indiqueu si us plau el vostre número de compte al final de la 
butlleta per tal de domiciliar el rebut. 

Per tramitar la inscripció cal omplir aquesta butlleta i fer-la arribar per correu electrònic a  
pujol.carme@gmail.com  o a la bústia de l’AMPA  

CERTIFICO: Que les dades que figuren en aquesta butlleta d’inscripció són correctes  

AUTORITZO: Com a titular del número de compte,   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

que em carreguin el rebut corresponent a l’activitat de IOGA PER NENS organitzada per  l’AMPA 
Parc del Guinardó. 

Nom del pare, mare o tutor/a  Signatura 
Email:  
NIF: 

Barcelona, ….. de …………………… de 20… 



INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

  

A.   RESPONSABLE:   

• AMPA ESCOLA PARC DEL GUINARDO (G58437401) 
• GARRIGA I ROCA, 13 ( 08041 Barcelona )  
• protecciodadespg@gmail.com 

B.   FINALITATS: 

• Inscripció a l’activitat extraescolar i/o, en el seu cas, altres serveis que presti 
l'associació (acollida, menjador, etc) 

• Gestió de les activitats i/o serveis. 
• Facturació y cobrament de les activitats i/o serveis.  

C.   LEGITIMACIÓ:  

• Execució de l’acord de prestació de serveis. 

D.   DESTINATARIS: 

• Entitats necessàries per a l'execució d'activitats i/o serveis.  
• Entitats bancàries per al cobrament de quotes. 

E.    CONSERVACIÓ DE LES DADES: 

• Durant la vigència de l’acord d’activitats i/o serveis.  
• Finalitzat l'acord es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu legal 

s'hagin de custodiar per atendre possibles responsabilitats. 

F.    DRETS: 

• Tot interessat té Dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició limitació i 
portabilitat de les seves dades. 

• On sol·licitar els s Drets: Mitjançant un escrit dirigit a les dades de contacte del 
Responsable. 

• En cas de divergències en relació amb les seves dades, pot presentar una reclamació 
davant l'Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es). 

  

NOM I COGNOMS / DNI: 

  

SIGNATURA 

DATA 

  

 

http://www.agpd.es/

