ISS Activa Educacional, S.L. N.I.F. B64084338 - Inscr. Reg. Barcelona Tomo 38.287, folio 198, hoja B-32463, inscripción 8ª – R.G.S.E.A.A. núm. 26.013584 / B – R.S.I.P.A.C. núm.26.06949 / CAT

Horari des de les 07h30 (acollida) o les 09h00 fins
a les 17h00
Preu únic de 18,00 € per dia, dinar inclòs.
Podeu escollir com a horari de finalització de
l’activitat entre les opcions, 13h00, 15h00 o 17h00

Escola Taula Rodona
C/ Frederica Montseny s/n
08192
Sant Quirze del Vallès
www.ampataularodona.cat

Escola Lola Anglada
C/ Segarra s/n
08192
Sant Quirze del Vallès
www.ampalolaanglada.com

Escola Onze de Setembre
C/ Castanyers s/n
08192
Sant Quirze del Vallès
www.ampa11setembre.org

Data

Lloc de realització

Dirigit a

2 de novembre de 2012

Escola Taula Rodona

Alumnat de les escoles Taula Rodona,
Lola Anglada i Onze de Setembre

Podeu descarregar el full d’inscripció als webs 20 dies abans de l’inici de cada activitat

www.ampalolaanglada.com | www.ampataularodona.cat | www.ampa11setembre.org
Escolliu el dia
Data
7 de desembre de 2012

Lloc de realització

Dirigit a

Escola Taula Rodona

Alumnat de les escoles Taula Rodona, Lola
Anglada i Onze de setembre

Escolliu l’horari
De 07h30 a 09h00

Acollida

El preu TOTAL de l conjunt de qualsevol de les
opcions és de

De 09h00 a 13h00

Matí

De 13h00 a 15h00

Dinar

18,00 €

De 15h00 a 17h00

Tarda

Per dia i nen

Carrer del Cobalt, 58 08907 | L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. +34 93 517 30 00 | Fax +34 93 517 30 10
plana web www.es.issworld.com

Nom i cognom del nen/a

NIF/NIE/Passaport
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Escola on estudia

Curs o nivell

Grup

Nom de la Mare/Pare/Tutor/a

Data de naixement

Edat

NIF/NIE/Passaport

Telèfon de contacte

Adreça de correu electrònic

Nom de la Mare/Pare/Tutor/a

NIF/NIE/Passaport

Telèfon de contacte

Adreça de correu electrònic

Es prega adjuntar fotocòpia de la pàgina on figuren les dades del compte.
Com a TITULAR del compte, autoritzo que l’empresa “ISS Activa Educacional, S.L.” carregui els

Signatura del/la
Titular del
compte

imports corresponents al rebut de SERVEI DE LUDOTECA DEL PROPER DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2012.
Entitat

Oficina

DC

Número de Compte

Nom de la Mare/Pare/Tutor/a titular del compte

NIF/NIE/Passaport

Protecció de Dades . De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades subministrades per
l'Usuari quedaran incorporats en un fitxer automatitzat, el qual serà processat exclusivament per a la finalitat descrita. Aquests es recolliran a través dels mecanismes
corresponents, els quals solament contindran els camps imprescindibles per a poder prestar el servei requerit per l'Usuari. Les dades de caràcter personal seran tractats amb el
grau de protecció adequat, segons el Reial decret 994/1999 de 11 de juny, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o
accés no autoritzat per part de tercers que ho puguin utilitzar per a finalitats distintes per a les quals han estat sol·licitats a l'Usuari. Les dades de caràcter personal objecte del
tractament automatitzat només podran ser cedits, segons consta en l'article 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, per al compliment de fins directament
relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el previ consentiment de l'afectat.
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