ESCOLA GRAVI
DATA INSCRIPCIÓ
GRUP
FACTURACIÓ

FULL D’ INSCRIPCIÓ

DATA INICI EN GRUP
(A OMPLIR PER PERSONAL DE KITH)

Nom i cognoms____________________________________________________________________
Adreça __________________________________________________________________________
Població___________________________ CP_________ Telèfon fix _________________________
Nom del pare __________________________________Tel mòbil ___________________________
Nom de la mare ________________________________Tel mòbil ___________________________
Mail pare_____________________________ Mail mare ___________________________________
Curs escolar que faran al 19/20________ Edat _________ Data de naixement _______________
Preguem marquin l’opció escollida. En el cas d’escollir un dia, escriguin el dia escollit.

ACTIVITAT
DANSA
TEATRE
ESPORT BASE
MULTI-ESPORT
FUTBOL SALA

BASQUET

CURSOS
DIES
3r primària - 2n ESO Dimarts i/o dijous
3r primària - 2n ESO Dilluns i/o dimecres
P4 - P5
Dimarts i/o dijous
1r - 2n Primària
Dimarts i/o dijous
3r - 4t Primària
Dimarts i dijous
5è - 6è Primària
Dilluns i dimecres
1r - 2n ESO
Dimarts i dijous
3r - 4t ESO
Dilluns i dimecres
Dilluns i dimecres
3r - 4t Primària
Dimarts i dijous
5è - 6è Primària
Dilluns i dimecres
1r - 2n ESO
Dilluns i dimecres
3r - 4t ESO

HORARI
17 a 18h
17 a 18h
17 a 18h
17 a 18h
17 a 18:15h
17 a 18:15h
18:15 a 19:15h
18:15 a 19:15h
17 a 18h
18 a 19h
18 a 19h
19:15 a 20:15h

2 DIES

1 DIA

NO HI HA
OPCIÓ 2 DIES

ASPECTES IMPORTANTS
●

El preu de l’activitat d’un dia és de 18€ i la de 2 dies de 36€ al mes. El preu de la matrícula anual és de
20€ i es cursarà juntament amb el primer rebut. Pels alumnes que competeixin el preu de l’activitat serà
de 39,50 €.

●

La baixa es podrà efectuar al llarg de tot el curs, però sempre abans del dia 20 de cada mes, i només per
mail a: bajas@kith.es.

●

SED es reserva el dret a donar de baixa a l’alumne/a per motius de comportament.

●

Els informem que tota la informació relativa a l'activitat es realitzarà per mitjà de correu electrònic. Per
aquest motiu, preguem que afegeixin en els seus contactes l'email de comunicaciones@kith.es.
D'aquesta manera, els nostres emails no els arribaran a la carpeta de SPAM o CORREU ELECTRÒNIC
NO DESITJAT.

AUTORITZACIÓ I DADES BANCÀRIES
El

sotasignant,

___________________________________________________________________________

accepta expressament les condicions indicades en aquesta inscripció i com a titular del compte:
IBAN:_______Entitat:_______Sucursal:_______DC:___Numero:_______________________________________
autoritza expressament a Assessorament i Serveis Escolars, S.L

amb CIF B63637011 a presentar al

cobrament rebuts amb càrrec a aquest compte, relacionats amb el servei adquirit amb aquesta societat.
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb l'establert en Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril
de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre relativa a la protecció de les persones físiques quant al
tractament i la lliure circulació de dades personals, l'empresa Assessorament i Serveis Escolars li trasllada
la següent informació:
Responsable: Assessorament i Serveis Escolars SL (SED) CIF B63637011. Carrer Arc de Sant Cristòfol 23
local A de 08003, Barcelona. Tel. contacte: 934817475 mail: comunicaciones@kith.es.
Finalitats: Dades recollides per a la realització de les activitats extraescolars a l’escola Gravi, de l’Avinguda
de Vallcarca, 258, 08023 Barcelona, durant el curs 2019-2020. L'empresa SED recollirà i emmagatzemarà
vídeos, fotos i enregistraments de les activitats que puguin desenvolupar-se dins de l'activitat i les podrà
publicitar a través de la seva pàgina web. Així mateix, l'empresa SED podrà enviar-li informació sobre les
seves activitats a l'adreça de correu electrònic que ens faciliti o contactar a través del telèfon que ens
proporcioni.
Legitimació: L'interès mutu en la realització d'aquesta activitat i el seu consentiment previ.
Conservació de dades: Mentre duri la relació amb SED, o duri la seva etapa escolar i mentre es puguin
derivar responsabilitats en la prestació del servei.
Destinataris: No es realitzaran comunicacions de dades excepte les quals impliquin obligació legal
Drets: L'interessat pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves
dades, limitació i oposició al tractament de les seves dades dirigint-se al RESPONSABLE adjuntant
document que acrediti la seva identitat o interposar una reclamació davant l'Autoritat de Control pertinent.
He estat informat de la protecció de dades i les seves finalitats i CONSENTO que les dades que
proporciono siguin tractats per l'empresa Kith per a les finalitats expressades.
AUTORITZO a l'empresa Sed perquè, a través de les meves dades de contacte, pugui enviar-me
informació rellevant sobre els productes i serveis que ofereix.
SI
NO
AUTORITZO a l’empresa Sed a que realitzi enregistraments, vídeos i fotos, i les pugui publicitar a la seva
pàgina web i a les seves campanyes publicitàries.
SI
NO

Signatura del pare/mare/tutor legal/ alumne
Nom complert
DNI

Data

