INSCRIPCIÓ AL TASTET D’EXTRAESCOLARS
En / Na ..................................................................................... amb DNI ............................ com a
pare, mare o tutor/a de l’alumne/a .......................................................................... que el curs 20172018 fa el ......... nivell d’Educació Infantil
d‘Educació Primària
ESO
amb el present escrit,
SOL·LICITO la inscripció al següent tastet d’extraescolars.
Per temes organitzatius cal retornar aquesta butlleta degudament emplenada divendres 15 o dilluns
18 de setembre a la secretaria de l’Escola, a Bruniquer 25 o Encarnació, 22.

Activitats dimarts 19 de setembre de 17.15 a 18.15 h
Activitat

M'inscric a:

Pionner Dj’S Kid (Primària i ESO)
Arrels i brots (Infantil, Primària i ESO)
Activitats dimecres 20 de setembre de 17.15 a 18.15 h
Activitat

M'inscric a:

Robòtica (Infantil i Primària)
WeArt! School (Infantil i Primària)
La Nau Espacial (Infantil i Primària)
Tallers d’Aloha i Kitsune (Infantil i Primària)
Hip Hop (Primària)

Els acompanyants podeu participar també en aquests tallers i aprofitar l’avinentesa per preguntar
o comentar dubtes amb els membres de la comissió d’extraescolars o els monitors de les diferents
propostes.
Us hi esperem a tots!
Barcelona, a ................ de .......................................... de 2017

En virtut d’allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la LSSICE 34/2002, d’11 de juliol,
de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que les seves dades personals formaran part d’un fitxer titularitat de NOU PATUFET,
SCCL. La informació registrada s’utilitzarà per a la gestió de l’activitat sol·licitada així com l’enviament d’informació relacionada al centre escolar de
NOU PATUFET, SCCL per mitjans electrònics o postals. En relació amb les dades de caràcter personal especialment protegides com Dades de Salut
(Certificats mèdics etc), vostè accepta de forma expressa que NOU PATUFET, SCCL. pugui recaptar-les i tractar-les per dur a terme el servei, així com
per a gestionar i tramitar la sol licitud de beques. Li informen que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a C/
BRUNIQUER, 25 - 08012 BARCELONA.

