
Organitza:Col·labora:

Reunió de pares i mares

27 de juny a les 19.00h

A l’Auditori Municipal de Paiporta

Inscripcions
19 i  20 de juny de 10.00 a 13.00h i de 17.30 a
19.00h

21 de juny de 10.00 a 13.00h

Sala de la Joventut Poliesportiu de Paiporta

Excursions
Dimecres 11 i 25 de juliol

De 9.00 a 14.00h

HORARIS
Acollida de 8.30 a 9.30h

Recollida de 14.00 a 14.30h
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NORMES ESTIU ESPORTIU 2018

Fitxa d’INSCRIPCIÓ  (dades del xiquet o de la xiqueta)

 Nom i cognom ……………………………………………………………………………………….
 Data de naixement:……………………Edat:……………Núm. SIP: ………………………………
 Adreça:……………………………………………………………………………………………….
 Població…………………………………………………CP………………………………………...
 Col·legi on està matriculat/da:………………………………………................................................
 Pateix malalties / Al·lèrgies ………………………………………………………………………….
 Talla de samarreta:.......................................................................................................... .....................
 ............................................................................................................................. ...

Fitxa d’INSCRIPCIÓ (dades del pare, mare o tutor)

 Nom i cognom:  ……………………………………………………………………………………..
 DNI………….............…… Mòbil:…………….................………... Telèfon……………………….

 Correu electrònic:……………………………………………………………………………………

PAGAMENT (Marque el que interesse)

PREUS DEL SERVEI:
Mes sencer (81€) 1a quinzena (45€) 2a quinzena (45€)

INGRÉS BANCARI :
La Caixa - IBAN ES18  2100 - 7343 - 25 - 2200053792 TOT ANIMACIO SL

PAGAMENT EN EFECTIU O TARGETA: en el moment de la inscripció al Poliesportiu (Sala
Joventut).

En el cas de fer el pagament i estar les places cobertes es tornarà els diners.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

 Justificant ingrés bancari
 Còpia SIP
 Còpia DNI pare, mare o tutor
 Fitxa d’inscripció complimentada

Signatura pare, mare o tutor:

______________ , _____ de juny de 2018

1. Dates d’inscripció:
19 i 20 de juny de 10.00 a 13.00h i 17.30 a 19.00h

21 de juny de 10.00 a 13.00h

2. Lloc d’inscripció: Sala de Joventut Poliesportiu de Paiporta.

3. Les inscripcions es faran en rigorós ordre d’entrada.

4. Nombre de persones participants limitat.

5. En cas de cobrir places durant el termini d’inscripció, es tornarà els diners

a aquelles persones participants que es queden fora.

L'informem que les dades que ens facilita no seran cedides en cap concepte sense la seua expressa autorització. I
seran tractades dins de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). Aquestes dades seran incloses en un fitxer informàtic
denominat Menors. La funció de recaptar aquestes dades és poder gestionar l'alta del menor en els serveis que
gestionem. La conseqüència de no emplenar degudament els formularis seria que no tindria accés als nostres serveis
ni promocions. Mitjançant l'emplenament del formulari, accepta la recepció de publicitat o promocions dels nostres
serveis. El responsable d'aquest fitxer és Tot Animació, SL, amb CIF:B97267637 amb domicili a efectes de
notificacions en Av.Jaume I, nº 10, baix (46470) Catarroja de València. Vostè té dret a rebre resposta de qualsevol
pregunta, consulta o aclariment que li sorgisca derivada dels formularis. Vostè té dret a l'accés, oposició, rectificació,
cancel·lació, de les seues dades de caràcter personal, mitjançant escrit, a l'adreça abans indicada o per correu
electrònic a info@grupotot.com. Totes les seues dades seran donades de baixa definitivament de la nostra base de
dades pels següents motius:

1r.- A petició seua.

2n.- Quan hagen deixat de ser necessàries per ales finalitats que van motivar la seua recollida.

Sr./Sra. ……………………………………….…..amb DNI…………………... en el meu nom propi, autoritzeexpressament
a Tot Animació, SL que la imatge del meu fill/a………………………………………………………………... puga aparèixer
en fotografies corresponents a activitats organitzades per Tot Animació, SL i Ajuntament de Paiporta publicades a la
seua Web o qualsevol altre mitjà de comunicació i difusió, sempre que es respecte la finalitat d’aquesta autorització.
Tot Animació, SL es compromet a no cedir dites imatges per a ningú altre fi ni a tractar-les amb finalitat distinta a
l’autoritzada en aquest document.

Data:……………………………de………………………………………..de………………………

Signatura:


