
 

                 INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  
                  ESCOLA EL PALAU CURS 2019-2020 

NOM I COGNOMS DE L’INSCRIT:___________________________________________________________________ 
ADREÇA:_______________________________________POBLACIÓ: ___________________________________ 
DATA NAIXEMENT: ___________________________CURS (2019-20): ___________________________________ 

ADREÇA ELECTRÒNICA : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  @  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ 

NOM MARE/PARE/TUTOR-A:_______________________    TELÈF.MÒBIL:__________________________ 
NOM MARE/PARE/TUTOR-A:_______________________    TELÈF.MÒBIL:__________________________ 
DADES BANCÀRIES:  
E S __  __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ /__ __ / __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ MATEIXES DADES CURS 18/19:  SI  ó   NO           
Número de compte (amb codi IBAN) 
 

    MARCAR AMB UNA CREU LES ACTIVITATS I HORARIS EN QUE US VOLEU MATRICULAR 

AUTORITZACIONS: 
 

El/La Senyor/a _______________________________________ amb DNI ___________________ com a pare/mare/tutor del nen/a 

__________________________________, autoritza al meu fill/a a participar a:  

A totes les activitats senyalades que l’AMPA i Control Play Sports organitzen a l’Escola El Palau. També coneix tota la normativa de funcionament, 

estant d’acord amb ella. Tanmateix certifica que totes les dades aquí especificades són correctes i fa extensiva aquesta autorització al trasllat del 

nen/a, en cas d’emergència, a  un centre mèdic, i a les decisions mèdiques que sigui necessàries adoptar, sota direcció facultativa.  

El dret  a la pròpia imatge és un dret reconegut en l´article 18.1 de la Constitució i regulat en la Llei 5/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l´honor, a 

la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, així com a l’aplicació del Reglament Europeu 679/2016 de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal, de 13 de desembre. Sol·licitem el seu consentiment exprés perquè l´entitat CONTROL PLAY SPORTS, S.L. amb NIF B65565228 realitzi 

fotografies o gravacions de les activitats organitzades per l´entitat i posteriorment la seva publicació 

a la pagina web, xarxes socials propietat de l´entitat i mitjans publicitaris. 

 

 

Dono el meu consentiment a que CONTROL PLAY SPORTS, S.L. amb NIF B65565228 pugui tractar les meves dades i que em pugui enviar informació. 

 

 

Marxar sol/a un cop hagi finalitzat les activitats organitzades per Control Play Sports a l’Escola El Palau. Entenent que la responsabilitat de dita 

entitat només s’estén a l’horari de les activitats.  

 

 

Poder marxar un cop acabades les activitats amb les següents persones (nom, cognoms i DNI)  

 

NOMS: ........................................................ /.....................................................  DNI: ............................................    DNI: .............................................. 

Signat del pare / mare / tutor:   

 

  

 



 

 
                                            
NORMES DE FUNCIONAMENT: 
 

 Els dies i les hores d’activitats extraescolars són les indicades segons en els dies lectius del calendari escolar de l’Escola El Palau. 

 L’horari de les activitats extraescolars serà de 16:30h a 17:30h. 

 Els preus de les activitats són mensuals, independentment del número de sessions lectives que tingui el mes.  

 Els rebuts seran carregats al compte indicat en el full de matrícula, a l’inici del mes(entre el dia 1 i el 10), del mes vençut. 

 Si es produeixen devolucions de rebuts, aquest seran carregats amb 4,00 euros per despeses bancàries.  

 Per formalitzar una baixa cal omplir un document que trobareu a l’AMPA (Consultar el seu horari d’atenció). 

 Per canvis o baixes s’han de comunicar abans d’iniciar el següent mes. Si teniu algun dubte abans de fer canvis o baixes podeu 

trucar al Telèfon 622613393 - 930102191 o al e-mail: extraescolars@controlplaysports.com.  

 Els alumnes de P3 possibilitat de fer inscripció a partir de novembre, amb la valoració positiva del/la tutor/a. 

 El mínim d’alumnes per grup és de 8. Control Play Sports es reserva el dret de tancar el grup si no s’arriba al mínim. 

 Els alumnes gaudeixen d’assegurança d’accidents “Allianz”(Queda exclòs els desperfectes a les ulleres). 

TRACTAMENT DE DADES DE CLIENTS 

Clàusula informativa: 

Responsable: Identitat: CONTROL PLAY SPORTS, S.L., amb NIF G65565228, cr. Sant Miquel, 63, 08620- Sant Vicenç dels Horts. 

Telf.930102191, adreça electrònica info@controlplaysports.com. 

En nom de l´empresa tractem la informació per vostè facilitada amb la finalitat de prestar el servei sol·licitat, realitzant la facturació 

del mateix. Les dades proporcionades es conservaran mentre duri la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb 

les obligacions legals. Les dades no es cediran a tercers, tret del cas en que ens ho exigeixi la Llei. Vostè te dret a obtindré confirmació 

sobre si Control Play Sports, SL està tractant les seves dades personals, així que te dret a accedir a les seves dades, rectificar-les o 

sol·licitat la eliminació quan les dades ja no siguin necessàries. Tant mateix, sol·licito la seva autorització per a oferir-li productes i 

Servei relacionats amb les sol·licitats així com fidelitzar-lo com a client.  

 
 

PREUS ACTIVITATS: 
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