
Nom de l'alume/a: Curs: 

Data de naixement: Edat:

Teléfon de contacte: Sí / No

Nom del pare/ mare o tutor/a: 

E-mail: 

Adreça: Localitat:

Finalitzada l'activitat,  pot anar-se'n sol a casa? Sí No

Gimnàstica 

Rítmica
Circ Ludoteca

Plàstica
Anglès 

(Infantil)
Batucada

Edumotricitat 

Vòlei

Autorització

Bunyola, _______ de 20______ Signatura: ______________

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, pel que es regula 

el dret d'informació en la recollida de dades us informam dels següents extrems: Les dades de caràcter personal que ens heu 

subministrat en aquest i altres comunicacions seran objecte de fitxers responsabilitat de L'AFA MESTRE COLOM. 

La finalitat del tractament és la de gestionar de forma adequada l'AFA. Les vostres dades no es cediran a tercers llevat que sigui 

legalment possible. Les dades sol·licitades en aquest document son adequades, pertinents i no excessives per a la finalitat de l'AFA. 

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que preveu la legislació, enviant un escrit a la 

següent adreça apimabunyola.wordpress.com.

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Recorda descarregar full d'inscripció i enviar a l'adreça extraescolarsafamcolom@gmail.com

Gimnàstica 

Rítmica

de 

Jo _____________________________________________________________________________________________

com a pare/ mare/ tutor/a de ____________________________________________________________________

Amb DNI _________________________, autoritzo al me fill/a a assitir i participar a totes les activitats coneixent la 

normativa, activitats i riscos què comporten. Igualment faig extensiva aquesta autorització a les decisions 

médico/quirúrgiques  que siguin necessàries adoptar, en cas d'extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa, i 

a AFA perquè utilitzi les dades cedides al full d'inscripció i perquè puguin ser utilitzades per informar-me sobre les 

activitats i què es realitzin fotografies i filmacions de les activitats per difusions dins el propi centre. 

Observacions: 

Al·lèrgies/ 

medicaments

Soci AFA 

FULL D'INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS

CURS 2019-2020
CEIP MESTRE COLOM BUNYOLA

Atletisme

Anglès 

(Primària)

Edumotricitat 

Vòlei

Tria l'activitat/a elegida/es posant una X al davant

Activitat (s) 

elegida (es)


