INSCRIPCIÓ DE SOCI
AMPA JOAN BRUGUERA Curs 20___- 20___
Ser soci de l’AMPA Joan Bruguera fa possible que els pares i mares puguem participar directament amb la comunitat
educativa de la nostra escola. La principal raó de ser soci de l’AMPA és la unió de les famílies per tal de vetllar pel
benefici dels nostres fills i filles a l’escola, col·laborar econòmicament en diversos projectes i activitats i fer possible
una escola viva i rica.
El socis de l’AMPA Joan Bruguera, a més, obteniu els següents avantatges:
Assegurança d’accidents per a totes les activitats organitzades per l’AMPA
Descompte del 10% en la quota fixa del menjador escolar
Accés a les activitats extraescolars i al servei d’acollida
Reducció del preu en els casals organitzats per l’AMPA
Material gratuït (agenda / llibreta i paquet de folis per a cada alumne)
Descomptes en llibres de text i del llistat de material escolar requerit per l’escola

FAMÍLIA:
ADREÇA:
MUNICIPI:

CODI POSTAL

Pare:

Telèfon

e-mail pare

Mare:
Nen/a 1
Nen/a 2
Nen/a 3

Telèfon

e-mail mare
Curs que farà
Curs que farà
Curs que farà

AUTORITZO que carregueu la quota familiar de 50

TITULARDEL COMPTE:

eurosde l’AMPA JOAN BRUGUERA al compte bancari:

DNI :

En cas d’abonar aquesta primera quota anual de l’AMPA en una altra de les dues modalitats possibles, indica la
casella correcte:

Realitzo ingrés al compte indicat i adjunto
comprovant de pagament

Pagament en efectiu al despatx de l’AMPA

Així mateix DONO EL MEU CONSENTIMENT:
- per a l’ús de la imatge (Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la

propia imatge) en documentació i mitjans relacionats amb totes les activitats pròpies de l’AMPA i de l’escola (revista,
bloc, web, àlbums, calendaris, orles...). En cas contrari ho comunicaré expressament a l’organització.
- Les vostres dades personals seran incorporades a un fitxer automatitzat creat l’AMPA Joan Bruguera, de conformitat amb

les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i seran utilitzades per a
la realització i el manteniment de les gestions relatives a totes les activitats pròpies de l’AMPA. Teniu el dret de
revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com a exercir, davant l’AMPA Joan Bruguera, els
drets d'accés, de rectificació, cancel·lació i d'oposició de les vostres dades.

Signatura i DNI:

Girona,

de

de

AMPA Joan Bruguera- Av. Gran Via Jaume I, 24 - 17001 Girona - ampabruguera@gmail.com

