FULL INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, CURS 2022-23
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESCOLA JAUME FERRAN I CLUA

Dades de la menor participant
Nom i Cognoms

Data de naixement

CIP CatSalut

Nom, Cognoms

DNI, NIE o passaport

Telèfon

Nom de la Titular del Compte corrent

Numero de Compte Corrent amb codi IBAN

Dades de la mare, pare o tutor/a legal de la menor

AUTORITZO
1. Assistir a les activitats extraescolars del curs 2022-2023 a l’escola Jaume Ferran i Clua de Valldoreix, en
les condicions establertes (llegir normativa que està en aquest full).
2. Autoritzo a ATLAS, fundació sociocultural a fer el cobrament bancari de les quotes pertinents.
(Kids & Us i OMET s’encarrega de passar els seus propis rebuts)
DRETS D’IMATGES
3. A captar la imatge de la meva filla o el meu fill durant el desenvolupament de les activitats extraescolars
de la Escola Jaume Ferran i Clua mitjançant fotografies i vídeos amb la finalitat de fer difusió en pàgines web,
xarxes socials i publicacions del AFA i d’ATLAS fundació sociocultural:
SI
NO
ASPECTES MÈDICS
Alguna informació mèdica a tenir present?

SORTIDA DE LES EXTRAESCOLARS
Autoritzo al meu/va fill/a a marxar de l’activitat sense esperar que cap adult el/la vingui a recollir.
Autoritzo a les següents persones a recollir al meu/va fill/a en cas de no poder venir jo personalment un
cop finalitzada l’activitat diària extraescolars.
Nom i Cognoms
DNI/NIE/Passaport
1
2
3
Signatura de la mare, pare o tutor/a legal

En............................... , a ......... de .......................... 2022
D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), de protecció de dades de
caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al fitxer USUARIS, el responsable del qual és la fundació
sociocultural ATLAS, amb la finalitat de gestió del projecte. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un
escrit dirigit a la fundació sociocultural ATLAS (carrer de la Virtut, 22 08700 Igualada), o bé a l’adreça electrònica atlas@atlasfundacio.org.

NORMATIVA


Les inscripcions seran ONLINE a la web d’ATLAS de l’1 al 17 de juny i de l’1 al 9 de setembre de 2022,
seran trimestrals però es cobraran mensualment. Durant el curs donar-se de baixa serà per trimestre,
però qui vulgui apuntar-se o podrà fer mensualment.



Hi haurà una matrícula de 15€ per participant (assegurança d’accidents, monitoratge previ, coordinació i
gestió). Només es paga un cop, independentment del número d’activitats que es realitzin. Per a les
famílies no sòcies de l’AFA la matrícula serà de 49€ per participant.



L’acollida s’iniciarà el 5 de setembre i les extraescolars la setmana del 19 de setembre de 2022 i,
acabaran el 22 de juny de 2023. En cas de possibles confinaments les activitats es seguiran realitzant en
format virtual i es seguirà cobrant la quota.



Les edats de les activitats són orientatives, si el vostre fill/a vol apuntar-se en alguna activitat que no és
per la seva edat ho podem parlar.



Les monitores d’ATLAS s’encarregaran de recollir a tots els infants a partir de les 16:30h i tindran una
estona per poder berenar. Totes les activitats acabaran a les 18h (anglès a les 17:45h).



L’activitat es podrà portar a terme sempre i quan hi hagi un nombre mínim d’alumnes, en cas contrari
s’haurà d’anul·lar l’activitat.



Els rebuts es passaran entre el 5 i el 7 de cada mes. Cal estar al dia dels pagaments per poder assistir a
les activitats. Per cada rebut retornat es cobraran 3€. .



El mes de setembre es cobrarà la matrícula de 15€ o 49€, juntament amb el cost de la meitat del mes de
setembre. Beques: caldrà parlar amb ATLAS i l’EMD per gestionar-ho.



Kids&Us fa directament la inscripció i cobrament de les seves activitats.



En cas de donar-se de baixa s’haurà d’avisar com a mínim quinze dies abans que finalitzi el trimestre (15
de desembre de 2022 i 15 de març de 2023).



Es demana puntualitat a l’hora de la recollida dels infants, en cas que no sigui així es cobrarà 4€ al
arribar més de 15’ tard.



Al realitzar la inscripció cal omplir aquest document i adjuntar una fotocòpia de la targeta sanitària de
la persona participant.



La realització de les extraescolars està subjecta a les indicacions del Departament de Salut en relació
amb la Covid-19.

