FULL D'INSCRIPCIÓ ACTIVITATS D'ESTIU
2019
Plaça Weyler 5.a – 07500 – Manacor – tel- 657 979 889
DADES
Nom i Cognoms nin/a :

Sap nedar?

Data de naixement: ___________________________________________________________________________
Té alguna discapacitat?

__________Intoleràncies/Alèrgies :

Nom i Cognom pare/mare/Tutor :
Domicili i població :
Telèfons de contacte :

Pare

Mare

E-mail :
ACTIVITATS D'INSCRIPCIÓ
DIBUIX-PINTURA-SORTIDES A PINTAR DEL NATURAL-PISCINA ( De 10 a 13,00h)

Inici activitats dia 1 juliol i fi de les activitats 31 juliol del 2019 de dilluns a divendres de 10 a 13h
VULL INSCRIURE EL MEU FILL/A A: (Marqui amb una creu)

PISCINA-SORTIDES A PINTAR-PINTURA(de 10 a13h) Preu: 150€/mes

INSCRIPCIO PER 2 SETMANES: (Art- Pastel no assegura la seva reserva, tenen prioritat les reserves mensuals)
2 SETMANES 100€ + piscina 20€
DESCOMPTES I TARIFA A APLICAR
Per 2º germà o més un 10%

10€ descompte per alumnes de ART-PASTEL total 140€

IMPORT INSCRIPCIÓ
RESERVA A COMPTE DE LA PLAÇA 70€ ( en cas d’anul·lació de la reserva no es tornarà l’import)

IMPORTANT: es necessària la fotocopia de la TARGETA SANITARIA I DEL DNI DEL MENOR

FORMA DE PAGAMENT :

(Per reservar plaça caldrà abonar 70€ en el moment de la inscripció,
L'activitat, la resta dia 1 de juliol)

EFECTIU
Transferència Banc de Sabadell ES13 0081 0293 1900 0154 4861
Concepte: Activitat que participarà i nom complet de l'alumne
IMPORTANT: Faciliteu una còpia del comprovant de pagament al formalitzar
la inscripció.
NOTA : La signatura autoriza a :
Desplaçament de l'infant en cas d'emergència mèdica (*)
Realitzar les sortides programades fora de Art-Pastel
Cessió gratuïta drets d'imatge (**)

SI
SI
SI

NO
NO
NO

PROTECCIÓ DE DADES:
De conformitat amb la llei Orgànica 15/1999, l'informem que les seves dades es troben incorporades a un fitxer titularitat d'ART-PASTEL
amb la finalitat de prestar el seus serveis professionals. Igualment l'informem que podrà exercir els drets d'accès, rectificació,
cancel·lació i oposició establerts en aqueta Llei a través de la següent adreça : info@artpastel.net

OBSERVACIONS :
ES DONARÀ PRIORITAT A LES RESERVES MENSUALS I ART-PASTEL, NO ASEGURA LA PLAÇA ALS ALUMNES
INSCRITS PER SETMANES

SIGNATURA :

(*)

Emergència mèdica :

El SÍ a la resposta autoritza a ART-PASTEL en cas que fos necessari a acompanyar el nin a l’hospital de Manacor

A la unitat de Urgències. Avisar als pares als telèfons indicats i també a traslladar al menor amb el vehicle que es consideri oportú.

(**)

Drets d'imatge : El SÍ a la resposta autoritza a ART-PASTEL a la presa d'imatges de la persona inscrita per il·lustrar material publicitari o
per incloure-les en reportatges. Aquesta autorització és completament gratuïta, i em comprometo a no reclamar cap compensació, pagament i/o indemnització a canvi del permís acordat.

