PER LLIURAR:
Al despatx de
l’AMPA, al
coordinador d’extraescolars del 23
d’abril al 20 de Juny

PROMOCIONS I DESCOMPTES
Aprofita les nostres promocions.
/ 5% de descompte: pagant 4 setmanes de cop, o més, et descomptarem
un 5% de l’import total.
/ 10% de descompte: Inscripció 3 germans.
/ Pagament fraccionat: apunta’t ara i paga còmodament en tres
mensualitats: Abril-Maig-Juny.

FULL INSCRIPCIÓ CASAL ESTIU 2018
Escola procedència: __________________________________________________________________________________
Dades personals (si us plau, ompliu-ho amb majúscules i lletra ben llegible)
Nom pare/mare/tutor/rble. legal: ___________________________________________ DNI: _________________________
Nom i Cognoms nen/a: _________________________________________________________________________________
Adreça completa: ______________________________________________________________________________________
Municipi i C.P.: _________________________________________________________________________________________
Telèfon fix: _____________________ Telèfon mòbil:

______________________ Pertany a: ______________________

Telèfon fix (2): ___________________ Telèfon mòbil (2): ____________________ Pertany a: ______________________
E-mail: _________________________________________________ Curs Escolar: __________________________________
TISS: _____________________________________________________ Data naixement: ___________________________
CASAL INFANTIL: EL CIRC DELS COLORS

A l’escola: ESCOLA PACO CANDEL

CASAL PRIMÀRIA: ARTISTES I ESPORTISTES

Observacions
Pateix alguna malaltia crònica? En cas afirmatiu, especificar: ________________________________________________
Té alguna al·lèrgia? En cas afirmatiu, especificar: __________________________________________________________
Té alguna intolerància alimentària. En cas afirmatiu, quina?: ________________________________________________
Indiqueu si l’infant té alguna discapacitat. En cas afirmatiu, quina?: __________________________________________
Altres:________________________________________________________________________________________________
Torns: tria el torn i l’import.

Acollida

9:00h-13:00h 9:00h-15:00h
25/06 al 29/06
02/07 al 06/07
09/07 al 13/07
16/07 al 20/07
23/07 al 27/07
30/07 al 03/08
03/09 al 07/09

64,75€
64,75€
64,75€
64,75€
64,75€
64,75€
64,75€

103.00€
103.00€
103.00€
103.00€
103.00€
103.00€
103.00€

9:00h-17h

8:00h-9:00h

114,00€
114,00€
114,00€
114,00€
114,00€
114,00€
114,00€

5,00€
5,00€
5,00€
5,00€
5,00€
5,00€
5,00€
TOTAL: ________________________________________ €
Promoció 1. TOTAL _____________________________ €

A Barcelona, el ___________ de _____________ de _______

Aplica’t un 5% de dte. (pagant 4 setmanes, o més, alhora;).
Aplica’t un 10% de dte (per inscriure 3 germans.)

Pagament fraccionat
Signatura:

Pagament fraccionat (màxim 3 pagaments). Els pagaments han de
correspondre a setmanes senceres.

Llegir instruccions al dors

TOTAL ABRIL ___________________________________ €
TOTAL MAIG ____________________________________ €
TOTAL JUNY ______________________________________ €
A Sport Partnership CET 10 S.L tractem la informació que ens facilita per tal d’atendre el menor durant la seva estada en les
millors condicions necessàries i oferir i realitzar el servei sol·licitat. La legitimació del tractament de les dades personals és el
consentiment per part del propi interessat i en el cas de menors pel consentiment dels pares o tutors. Les dades sol·licitades
són necessàries per dur a terme l'activitat. Les dades proporcionades es conservaran durant els anys necessaris per complir
amb les obligacions legals. Destinataris: Les dades no es cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació
legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en Sport Partnership estem tractant les seves dades personals per tant té
dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no
siguin necessàries. Per a això pot adreçar al Delegat de Protecció de Dades mitjançant una carta a Sport Partnership CET 10
S.L., a la direcció Rbla. de Guipúscoa, 23-25 baixos, 08018 Barcelona. Telèfon 932 78 31 35 o correu electrònic escrivint a
privacitat@cet10.com indicant el dret que desitja exercir. Cal acreditar la identitat del sol·licitant acompanyant fotocòpia del
DNI. Té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent si considera que s'ha produït algun tipus de
vulneració en relació amb el tractament de les seves dades personals

COM OMPLIR EL FULL D’INSCRIPCIÓ

Omplir apartat dades personals amb majúscules i lletra clara.

Marcar amb un “x” les opcions horàries setmanals escollides.

Fer el sumatori de les opcions escollides.

Signar el full d’inscripció.
DESCOMPTES I PROMOCIONS
En cas d’inscriure’s 4 o més setmanes en un únic pagament, cal aplicar-se el 5% de descompte a l’hora de
fer l’ingrés.
PAGAMENT FRACCIONAT
El pagament fraccionat correspon sempre a setmanes senceres.
Exemple:

Volem inscriure un infant diferents setmanes i pagar-ho de manera fraccionada. Mai farem el
pagament dividint l’import total sinó que ho pagarem fraccionadament tenint en compte el preu
de cada setmana.
Si volem apuntar al nostre infant 3 setmanes de casal, no podem pagar 1 setmana i mitja i en el
segon pagament l’altre setmana i mitja, sinó que haurem de fer:
/ 1r pagament: 1 setmana
/ 2n pagament: 2 setmanes
NORMATIVA DE LES DEVOLUCIONS

Per a qualsevol retorn econòmic s’haurà d’haver abonat la quantitat íntegra de l’activitat i tramitar
la baixa a les oﬁcines de CET10 abans de començar l’activitat.

Baixes:

Baixa tramitada 10 dies naturals abans de l’inici de l’activitat: retorn del 80% de l’import
ﬁnal.

Baixes tramitades posteriorment: retorn del 50% de l’import ﬁnal amb justiﬁcant mèdic que
especiﬁqui la impossibilitat de realitzar l’activitat.

Un cop iniciada l’activitat: no es retornarà cap quantitat.

Si s’anul·la la inscripció d’una setmana havent obtingut el descompte del 5% per l’abonament de la
totalitat, aquest descompte es perd.

Si es tramita la baixa d’activitat d’un dels germans havent obtingut el descompte del 10%, quedant
inscrits només dos germans, aquest descompte es perd.
Els infants becats estan absents de descomptes.

COM TRAMITAR LA INSCRIPCIÓ
/ Omplir el full d’inscripció amb totes les dades personals i assenyalar la forma de pagament.
/ Fer l’ingrés al núm. de compte ES93 2100 0827 1802 0065 7334 La Caixa segons modalitat de
pagament.
/ Portar el full d’inscripció i el comprovant d’ingrés, amb el nom i cognoms del nen/a, al despatx de
l’AMPA, al coordinador d’extra-escolars (Juan Miguel Huerta Yuste) del 23 d’abril al 20 de Juny. O a les
oficines de CET10.
/ En cas de pagament fraccionat, portar cada comprovant d’ingrés a les oficines de CET10.

