SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

EXTRAESCOLAR D’ANGLÈS – ESCOLA EL COLOMER
CURS 2016/17

Dades de l’alumne/a
Nom

Cognoms

Sexe
Nen □

Data de naixement

Edat

Curs (16/17)

Nena □

Grup

DNI

A□ B□

Adreça
c/

n.

Població

Codi postal

Adreça de correu electrònic

pis

porta.

Telèfon de contacte 1
Telèfon de contacte 2

A quina activitat es vol inscriure?

Anglès

Repàs d’anglès

Dades bancàries
Nom i cognoms del titular del compte

DNI del titular

Número de compte – IBAN

Swift BIC

Entitat bancària

Horari
Infantil
P3, P4 i P5
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

1r i 2n

3r i 4t

5è i 6è

Dimarts

Dimecres

Dijous

De

16:30

a

17:30

De

16:30

a

18:00

De

16:30

a

18:00

Divendres

Primària (de 1r a 6è)

Dilluns

Divendres

Repàs
X
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

*En cas que els grups inicials s’omplin se n’obriran de nous en dies diferents i en funció de la disponibilitat d’aules.
Preu
Anglès: Infantil – 1 h/setmana – 24,50 €
Primària – 1,5 h/setmana – 31 €

Repàs d’anglès: Primària – 1,5 h/setmana – 28 €

L’extraescolar d’anglès començarà el 3 d'octubre de 2016 i finalitzarà el 31 de
maig de 2017.

Signatura del pare, la mare o el/la tutor/a legal

Segueix-nos: www.exitschool.net / www.facebook.com/exitschool  Contacta’ns: exitschool@exitschool.net

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

EXTRAESCOLAR D’ANGLÈS – ESCOLA EL COLOMER
CURS 2016/17

CONDICIONS GENERALS

Sol·licitud d’inscripció. La signatura d’aquest imprès implica la
voluntat d’inscriure’s a l’activitat extraescolars proposada per Exit
School of English.
Viabilitat dels grups. Exit School of English es reserva el dret de
cancel·lar els grups que no tinguin un mínim de 4 alumnes inscrits.
Si es dóna el cas s’informarà de la situació als alumnes afectats i
s’estudiaran les opcions perquè puguin seguir amb l’activitat. Així
mateix, si al llarg del curs el nombre d’alumnes d’un grup es
redueix a menys de quatre, Exit School of English podrà proposar
un canvi de grup, una reducció d’horari o un augment de la quota.

Pagament de les quotes. En cas que el pagament de les quotes
sigui mitjançant domiciliació bancària cal tenir en compte que els
càrrecs s’efectuaran, per avançat, els cinc primers dies de cada
mes.
Plataforma digital. L’alumne/a es compromet
plataforma digital i a fer-ne un ús responsable.

a

utilitzar

la

Acceptació de les condicions.

Estic

assabentat/assabentada
generals i de pagament.

i

ACCEPTO

les

condicions

Dret d’admissió. Exit School of English es reserva el dret
d’admissió de l’alumne/a si aquest/a comet faltes greus de
disciplina.
Comunicació de baixes. Qualsevol baixa produïda durant el curs
escolar s’ha de notificar a l’AMPA abans del dia 21 del mes en curs
per tal que no es realitzi el cobrament del mes següent. En cas
contrari, es cobrarà la mensualitat del mes següent.

Disposicions legals

Als efectes del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les
dades personals incloses en aquesta sol·licitud d’inscripció, i totes aquelles que ens faciliteu mentre duri l'activitat contractada, incloses les
dades de salut, seran incorporades en un fitxer propietat d’EXIT SCHOOL OF ENGLISH, SLU.
Així mateix, doneu el vostre consentiment i autoritzeu EXIT SCHOOL OF ENGLISH, SLU perquè publiqui la vostra imatge, ja sigui individual o
en grup, obtinguda per la vostra participació en les activitats organitzades per aquesta escola, a la pàgina web del centre (www.exitschool.net),
a filmacions destinades a la difusió pública no comercial i/o a revistes o publicacions d'àmbit educatiu, per tal de difondre les activitats docents
de l’escola. Si no voleu que la vostra imatge sigui publicada, marqueu amb una creu aquesta casella: □
En relació amb les vostres dades personals com el número de telèfon mòbil i/o l’adreça de correu electrònic, i de conformitat amb el que
disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), autoritzeu i consentiu que
EXIT SCHOOL OF ENGLISH, SLU pugui fer ús d’aquestes dades per enviar-vos, per sms, mms i/o correu electrònic, informació relacionada
amb l’escola i amb el seguiment educatiu de l’activitat contractada. Si no autoritzeu la utilització del vostre telèfon mòbil i/o adreça de correu
electrònic amb les finalitats descrites en aquest paràgraf, marqueu amb una creu aquesta casella: □
Així mateix, en qualsevol moment podreu exercitar els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició. Per fer-ho podeu enviar un
escrit a: EXIT SCHOOL OF ENGLISH, SLU. c/ Plegamans, 2, 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona).
Conforme amb el que s’exposa als apartats anteriors, consentiu i autoritzeu que EXIT SCHOOL OF ENGLISH, SLU tracti les dades personals
que voluntàriament faciliteu, segons les finalitats exposades en aquest escrit.
Aquesta autorització serà vàlida fins que el titular de les dades no la revoqui.

Signatura de l’alumne/a (o del pare/mare o tutor/a legal)

Nom i cognoms: ......................................................................................... DNI .....................................

Palau-solità i Plegamans, ......... de ................................ de 20......

