
Laura Morató Pascual

Dades de l’usuari

Dades compte bancari

Autorització

Nom i cognoms de l’alumne/a

Nom i cognoms del pare, mare o tutor legal

Activitats extraescolars que realitzrà l’alumne/a

Robòtica

Telèfons de contacte

Titular

Compte bancari:

IBAN Entitat Oficina Numero de compteDígits de
control

DNI del titular

Signat:

Com a titular del compte bancari indicat a la part superior, autoritzo que carreguin en aquest 
els rebuts que presenti l’empresa extraescolar en relació amb l’ús dels serveis que ofereix.

Sí NoAutoritzo a pertànyer a un grup de Whatsapp de l’extraescolar amb 
finalitats informatives?

*Recordem que per a l’activitat de Dansa Moderna s’ha de portar roba d’esport.

Curs i grup

Per poder fer ús del les activitats extraescolars escollides, cal que complimenteu aquesta 
butlleta d’autoritzacions:

BUTLLETA D’AUTORITZACIONS CURS 2018-2019 
PER LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Dansa Moderna Robòtica i Dansa Moderna

Ampa Escola l’Alzinar (Campins)

Telf: 722 191 952       ampaalzinar@gmail.com    dansalaextraescolars@gmail.com    www.dansala.cat



Laura Morató Pascual

Per la vostra informació: 

Les dades de contacte són les que es faran servir per comunicar notificacions de les 
activitats.
Els pagaments efectuats a través de Dànsala es realitzaran per domiciliació bancària 
durant els primers 10 dies de cada mes en curs.
Els costos de les devolucions dels rebuts domiciliats es carregaran al compte bancari 
facilitat.
En cas de donar-se de baixa cal avisar abans del 25 del mes anterior. 

Signant aquesta autorització autoritzeu:

1. A traslladar al vostre/a fill/a en cas de necessitat urgent a través del SEM 112.
2. A l’empresa Dànsala a tractar les dades facilitades, perquè pugui fer ús en el desen-
volupament de les seves funcions (d’acord amb la LOPD informem que aquestes dades 
quedaran incloses en un fitxer, el responsable del qual és Dànsala).

-

-

-

-

En a dia de de

Signat:

Ampa Escola l’Alzinar (Campins)

Activitats Extraescolars curs 2018-19

HORARI

PREU MENSUAL

10% DE DESCOMPTE AL SEGON GERMÀ
*Mínim de 6 alumnes

1 ACTIVITAT

20 €

2  ACTIVITATS

30 €

16.30 A 
18.00 H Robòtica Dansa Moderna

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Telf: 722 191 952       ampaalzinar@gmail.com    dansalaextraescolars@gmail.com    www.dansala.cat


