FULL D’INSCRIPCIÓ
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2018/2019
Lliurar a la secretaria del centre
DADES PERSONALS DEL PARE, MARE, TUTOR/A
Nom

Cognom1

DNI

Vull o volem que ell/ella
DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A
Nom:
Data naixement:
Participi de les activitats següents:

Telèfons

Correu electrònic

Cognoms:
Edat:

Curs:

(marqueu amb una creu les que corresponguin)

EDUCACIÓ
INFANTIL

Etapa

Activitat

Horari

Dia/es

Responsable

Preu
Marqueu
Mensual amb una
(M)
X

Iniciació esportiva

16:45 a 18:00

dilluns i dimecres

Goar

27€ M

Dansa

16:45 a 18:00

Dimarts i dijous

Goar

27€ M

Es cobrarà trimestralment i el primer import es realitzarà al novembre, el segon al febrer i el tercer al maig.

Heu de saber:
La setmana del 17 de setembre al 21 de setembre es realitzarà la setmana de Portes Obertes totalment gratuïtes. Per això
és necessari inscriure’s a l'activitat que es vulgui abans a secretària.
Tota activitat es realitzarà si hi ha un mínim de 8 alumnes inscrits.
Les activitats començaran el dia 17 de setembre, coincidint amb la semana de portes obertes.
Poden participar en les activitats extraescolars alumnes que no estiguin matriculats al centre. El pagament serà trimestral,
exceptuant l’activitat d’anglès que es farà mensualment i a través de domiciliació bancària.
L’alta de l’activitat podeu fer-la omplint el full d’inscripció i lliurant-lo a la secretaria del centre.
En el cas que durant l’any es volgués donar de baixa d’alguna activitat, cal notificar-ho a secretaria i omplir el document de
‘’Baixa de l’activitat extraescolar’’. D’aquesta manera al següent trimestre no se li passaria el rebut. Només es tornarà el
rebut si es notifica la baixa el primer mes del trimestre.

Domiciliació bancària:
Nom i Cognoms del Titular del Compte:...................................................................................................................
Nom Entitat bancària:...............................................................................................................................................
IBAN: _______Codi entitat:_______Codi Oficina:______Dígit Control:_____Núm. Compte: ________________
CERTIFICO: que les dades que figuren en aquesta inscripció són correctes i vertaderes.
AUTORITZO: com a titular d’aquest compte, que en carregueu els rebuts corresponents a les activitats extraescolars
organitzades per l’escola Goar.

Signatura pare, mare o tutor/a

Viladecans, _______ de __________ de 2018

ESCOLA GOAR – Centre concertat per la Generalitat de Catalunya
Educació Infantil – Carrer Muntanya, 74-78 | 08840 Viladecans | 93 637 19 59
Educació Primària, Secundària i Batxillerat – Carrer Circumval·lació, 50 | 08840 Viladecans | 93 658 25 38

