Núm

FULL D’ INSCRIPCIÓ CURS 16-17
CEIP FERRAN I CLUA
Dades personals

Nom i cognoms: ......................................................................................................................................
Data de naixement: ............../............/............. Idioma de contacte: ....................................................
Adreça: ....................................................................................................................................................
Població: ...............................................................Codi Postal: .............................................................
Com ens heu conegut? ☐Premsa/Revista
☐Pàgina web

☐TV

☐Barri

☐Fulletó informatiu

☐Família

☐Amics/coneguts

☐Altres: .........................................................................................

Dades addicionals
Al·lèrgies, intoleràncies i/o informació mèdica rellevant :
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Dades acadèmiques
Centre on estudia: ........CEIP FERRAN I CLUA................... Curs 16-17: ..................................................
Familiars
Nom: ........................................................................ Nom: ..........................................................................
DNI: ........................................................................ DNI: ............................................................................
Mòbil: ...................................................................... Mòbil:..........................................................................
E-mail:..................................................................... E-mail: .......................................................................
Informació del curs Kids&Us

HORARI SELECCIONAT
Seleccioneu tantes opcions com us siguin possibles per facilitar la formació de grups
Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres 
Tots els grups iniciaran les classes a les 16:45 després de 15 minuts per berenar.
Els alumnes fins a 3r/4rt nivell baix finalitzaran les classes a les 17.45
Els alumnes de 4rt nivell alt fins a 6è finalitzaran les classes a les 18.15
Hem de tenir en compte alguna cosa a l’hora de formar els grups?:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Dades de pagament
 DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
IBAN: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (24 dígits)
CONDICIONS DE PAGAMENT:

-L’import de la del material es farà efectiu al mes d’OCTUBRE juntament amb la primera quota.
- L’import de les quotes serà domiciliat entre l’1 i el 5 de cada mes en curs.
- El curs es compon de 9 quotes idèntiques d’Octubre a Juny
Les dades personals indicats s’incorporaran a fitxers de dades responsabilitat del centre educatiu Kids&Us
Sant Cugat, de titularitat de KidsBiz, S.L. i que té per objecte l’adequada organització i prestació de les
diferents activitats i serveis desenvolupats per aquets Centre Educatiu. En cap cas s’utilitzaran les dades amb
finalitats diferents a les indicades, ni es comunicarà cap dada a cap persona aliena a la relació existent entre
ambdues parts, sense autorització expressa. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè té reconeguts i podrà exercir gratuïtament els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició contactant amb el propi centre, per mitjà d’una carta remesa a
l’adreça Santiago Rusiñol, 42. O per e-mail a l’adreça santcugat@kidsandus.es.
A fi de garantir que els nostres professors apliquin el mètode correctament i que el nivell d’ aprenentatge dels
alumnes és l’ adequat, les classes seran gravades. Per tant autoritzo a gravar les classes on apareguin els
nens/es, per poder auditar la qualitat de la ensenyança del mètode Kids&Us. Aquestes imatges s’ utilitzaran
només per la realització de les corresponents auditories internes i no se’ n farà un ús diferent. Tal i com
s’indica en l’article 11.1 de la L.O 15/1999.
Autoritzo segons l’article 7.3 de la L.O 15/1999 que les dades de salut del meu fill/a, que proporciono, es facin
servir amb de forma adequada, amb la finalitat de dur-ne a terme una bona cura i protecció, i es cedeixin, en
aquells casos pertinents, als serveis sanitaris (metges, infermeres, hospitals,...)
Igualment, garanteixo la veracitat de les dades personals proporcionades i em comprometo a facilitar
qualsevol actualització de les mateixes. Cedeixo les dades personals o de contacte a KIDS&US ENGLISH SL,
per la seva manipulació i emmagatzematge. Tal i com s’indica en l’article 11.1 de la L.O 15/1999.
La matriculació al curs summer fun weeks Kids&Us implica estar d’acord amb els preus de l’ensenyament i
dels serveis i activitats complementàries del Centre i acceptar les condicions de pagament establertes per la
direcció.
El centre KIDS&US SCHOOL OF ENGLISH publica una revista trimestral, una memòria anual, la Programació
General Anual i els següents webs: www.kidsandus.cat, www.kidsandus.es, www.kidsandus.org,
www.kidsandus.net, www.kidsandus.it, www.kidsandus.fr, www.kidsandus.be.
Tant en les publicacions mencionades anteriorment com en els webs s’inseriran diferents fotografies i/o
vídeos que recolliran les activitats vinculades al Centre, tant lectives com esportives, etc. És previsible que en
algunes de les fotografies i/o vídeos apareguin de manera accessòria les imatges d’alguns alumnes del centre
duent a terme diverses activitats. No ho autoritzo q
Autoritzo expressament al centre educatiu a enviar de manera puntual informació, activitats i publicació. Si no
ho autoritza cal que s’indiqui a la següent casella: No q
Així mateix, els alumnes que s’inscriguin a un curs però es vulguin donar de baixa, podran procedir a
anul·lar la inscripció efectuada fins a 10 díes abans de la finalització del mes en curs. En cas de no
comunicar-ho amb la suficient antelació, la baixa serà efectiva a partir del mes seguent.
DATA: _________/__________/__________
Nom: ______________________________________________ NIF ____________________

Còpia pels pares de les condicions del document de matrícula signades.
Les dades personals indicats s’incorporaran a fitxers de dades responsabilitat del centre educatiu Kids&Us
Sant Cugat, de titularitat de KidsBiz, S.L. i que té per objecte l’adequada organització i prestació de les
diferents activitats i serveis desenvolupats per aquets Centre Educatiu. En cap cas s’utilitzaran les dades amb
finalitats diferents a les indicades, ni es comunicarà cap dada a cap persona aliena a la relació existent entre
ambdues parts, sense autorització expressa. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè té reconeguts i podrà exercir gratuïtament els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició contactant amb el propi centre, per mitjà d’una carta remesa a
l’adreça Santiago Rusiñol, 42. O per e-mail a l’adreça santcugat@kidsandus.es.
A fi de garantir que els nostres professors apliquin el mètode correctament i que el nivell d’ aprenentatge dels
alumnes és l’ adequat, les classes seran gravades. Per tant autoritzo a gravar les classes on apareguin els
nens/es, per poder auditar la qualitat de la ensenyança del mètode Kids&Us. Aquestes imatges s’ utilitzaran
només per la realització de les corresponents auditories internes i no se’ n farà un ús diferent. Tal i com
s’indica en l’article 11.1 de la L.O 15/1999.
Autoritzo segons l’article 7.3 de la L.O 15/1999 que les dades de salut del meu fill/a, que proporciono, es facin
servir amb de forma adequada, amb la finalitat de dur-ne a terme una bona cura i protecció, i es cedeixin, en
aquells casos pertinents, als serveis sanitaris (metges, infermeres, hospitals,...)
Igualment, garanteixo la veracitat de les dades personals proporcionades i em comprometo a facilitar
qualsevol actualització de les mateixes. Cedeixo les dades personals o de contacte a KIDS&US ENGLISH SL,
per la seva manipulació i emmagatzematge. Tal i com s’indica en l’article 11.1 de la L.O 15/1999.
La matriculació al curs summer fun weeks Kids&Us implica estar d’acord amb els preus de l’ensenyament i
dels serveis i activitats complementàries del Centre i acceptar les condicions de pagament establertes per la
direcció.
El centre KIDS&US SCHOOL OF ENGLISH publica una revista trimestral, una memòria anual, la Programació
General Anual i els següents webs: www.kidsandus.cat, www.kidsandus.es, www.kidsandus.org,
www.kidsandus.net, www.kidsandus.it, www.kidsandus.fr, www.kidsandus.be.
Tant en les publicacions mencionades anteriorment com en els webs s’inseriran diferents fotografies i/o
vídeos que recolliran les activitats vinculades al Centre, tant lectives com esportives, etc. És previsible que en
algunes de les fotografies i/o vídeos apareguin de manera accessòria les imatges d’alguns alumnes del centre
duent a terme diverses activitats. No ho autoritzo q
Autoritzo expressament al centre educatiu a enviar de manera puntual informació, activitats i publicació. Si no
ho autoritza cal que s’indiqui a la següent casella: No q
Així mateix, els alumnes que s’inscriguin a un curs però es vulguin donar de baixa, podran procedir a
anul·lar la inscripció efectuada fins a 10 díes abans de la finalització del mes en curs. En cas de no
comunicar-ho amb la suficient antelació, la baixa serà efectiva a partir del mes seguent.

