INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2020-2021
Nom i Cognoms de l’alumne/a:_________________________________________________________
Curs (del període 2020-2021)________________

ACTIVITATS DE TARDA
ACTIVITAT
INICIACIO VOLEI
VOLEI COMPETICIO
GIMNÀSTICA RÍTMICA
ACTIVITAT AMB PATINS
ESCOLA DE FUTBOL

GESTOR
AVAP GIRONA
AVAP GIRONA
GEIEG
GEIEG
GEIEG

CURS

DIES
DL DM DC DJ DV

De 3r. a 6è.
De 3r. a 6è.
De P4 a 6è.
De P4 a 6è.
De P4 a 6è.

HORARI
16:30 - 18:00
16:30 - 18:00
16:30 - 18:30
16:30 - 18:30
16:30 - 18:30

IMPORT
TOTAL
152,00 €
240,00 €
166,16 €
166,16 €
166,16 €

Autorització de pare/mare tutor/a : En (indicar nom i cognoms)
_______________________________________________________ amb DNI ____________ AUTORITZO al meu fill/a
a assistir durant el curs 2020-2021 a les activitats extraescolars seleccionades, i em comprometo a realitzar els
corresponents pagaments de quotes previstes i detallades a la taula de preus
Dades de contacte: Correu electrònic _________________________________
Telèfons___________________/_________________
Soci de l’AMPA: SI / NO
Observacions o informació que ens calgui conèixer de l’alumne (al·lèrgies, necessitats especials, etc.)_______________
________________________________________________________________________________________________

Signat, _____________________________________Data_______________

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable
AMPA CEIP Marta Mata (Girona)
Finalitat
Realitzar la gestió administrativa, comptable i comercial, així com enviar informació sobre els nostres productes i/o serveis.
Legitimació
Per compliment d’obligació legal d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27
d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de setembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets
digitals (LOPDGDD) i resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades
Destinataris
No es cediran dades a tercers, excepte a les empreses col·laboradores i/o per obligació legal.
Drets
Accedir, rectificar i suprimir dades

CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ
-

La inscripció es començarà a fer a partir del dia 16 de setembre, l’haureu de fer VIA MAIL, enviant-nos el
full adjunt omplert, al correu electrònic extraescolarsmartamata@gmail.com ABANS DEL 23 DE
SETEMBRE, si us plau.

-

Es prioritzarà l’ordre de rebuda del mail en el cas de haver més inscripcions que places ofertades.

-

Les inscripcions són anuals, els pagaments es fan en diferents terminis però els grups s’han de mantenir
fins al final i per tant no es poden anul·lar inscripcions a mig curs. És la única manera que des de l’AMPA
es pugui garantir la continuïtat dels grups i els preus.

-

Confirmació de plaça:
o VOLEIBOL: Un dies després d’haver fet la inscripció rebreu un correu electrònic
confirmant o no la plaça i adjuntant-vos el full per la inscripció definitiva que s’haurà d’omplir i enviar a
AVAP GIRONA.
o GEIEG: Un dies després d’haver fet la inscripció rebreu un correu electrònic confirmant o
no la plaça i adjuntant-vos un link per fer el procés definitiu via web al GEIEG

-

Totes les activitats proposades estan subjectes a assolir un nombre mínim d’inscripcions sense el qual no es
podran dur a terme. S’informarà si és el cas als pares perquè puguin optar a altres alternatives.

-

Les activitats s’iniciaran l’1 d’octubre de 2020 i finalitzaran el 31 de maig de 2021.

-

Totes les activitats tenen un sobrecost de 40€ anuals per als no socis de l’AMPA, que es farà efectiva en el
segon pagament en el cas de no justificar el pagament de soci de l’AMPA

-

En cas de retorn d’un rebut s’aplicarà un increment de 3€ pel sobrecost afegit en el segon gir.

SISTEMA DE PAGAMENT
-

A sota indiquem mètode de pagament i periodicitat de rebuts.

GESTOR DE L’ACTIVITAT
PERIODICITAT (*)
MÈTODE PAGAMENT
AVAP GIRONA
Mensual
Càrrec al compte indicat per l’alumne
GEIEG
Octubre i Gener
Càrrec al compte indicat per l’alumne
(*) El primer rebut serà cobrat el mes d’octubre per totes les activitats.

PROTOCOL COVID-19
-

Totes les activitats es realitzaran a la pista de l’escola. En cas de pluja es donarà igualment el servei de l’activitat
extraescolar però aquesta es pot veure afectada realitzant altres jocs.

-

Els nens/nes hauran de portar mascareta abans de l’inici activitat (mentre s’agrupen tots abans de berenar) i
posterior a l’activitat (per entrar a dins l’edifici de l’escola i anar a la sortida per la porta de vidre).

-

Tot el material que s’utilitzi per fer l’activitat serà desinfectat abans i després pels monitors de les diferents
activitats.

-

Els monitors subministraran gel hidroalcohòlic a tots els nens/nes per la higiene de mans abans i després de fer
l’activitat.

INSCRIPCIONS D’ALTRES D’ACTIVITATS
-

Veure Dossier Extraescolars 20-21

