
Casalets mes de Juny 2014 – ESCOLA LA NOVA ELECTRA

Full d’inscripció

NOM ALUMNE: ___________________________________________________
COGNOMS ALUMNE: _____________________________________________
CURS: _____________ DATA NAIXEMENT: ________________
ADREÇA : ________________________________________________________
LOCALITAT: _________________________ CODI POSTAL: _______________

DADES DEL TUTOR/PARE/MARE
NOM I COGNOMS TUTOR/PARE/MARE: _____________________________
D.N.I.: ____________________________
TELÈFON DE CONTACTE: ___________________________________________

DADES BANCÀRIES DEL PAGADOR DEL SERVEI:
NOM I COGNOMS: ________________________________________________
D.N.I.: ____________________________
Nº DE COMPTE: ____________________________________________________

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: (Al.lèrgies, medicacions, malalties…)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
SIGNATURA (Tutor/pare/mare):

• El Casalet es durà a terme en les dates i horari següent:

Període: 09 al 20 de JUNY de 2014
Horari:   De 15:30 a 17:00h

• Dates de les inscripcions és del 12 al 30 de Maig de 2014  
(Els fulls s’han de deixar a la bústia del MENJADOR )

• El dia 20 de MAIG de 2014 a les 16:45h, es farà una reunió 
informativa al menjador de l’escola per tal facilitar-vos 
tota l’informació sobre el casalet.

Casalet sencer: 10 dies IMPORT: 33€ (IVA inclòs)

Mig Casalet: 5 dies IMPORT:        19,85€ (IVA inclòs)

Preu Esporàdic:     IMPORT:          5,95€ (IVA inclòs)

Els rebuts es cobraran per compte bancari en el període del 05 

al 10 de Juny de 2014.

El nombre mínim d’usuaris per dia, durant tot el casalet ha de ser de 12 infants.

*En compliment de l’Article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa dels següents aspectes: les dades personals recollides mitjançant el present formulari s’hauran de proporcionar

obligatòriament i seran incorporades en un fitxer donat d’alta davant el Registre General de Protecció de Dades a nom de SERUNION, S.A., amb la finalitat de gestionar l’admissió d’alumnes del servei sol·licitat. La negativa a facilitar

les dades requerides impedirà la prestació del servei al sol·licitant. L’afectat consent de forma expressa la comunicació de les seves dades a les empreses que formen el SERUNION i a tercers, quan la comunicació estigui legalment

prevista o sigui necessària per al desenvolupament de la relació que l’uneix amb SERUNION, S.A. El signant declara sota la seva responsabilitat que les dades consignades a la sol·licitud són certes, i es compromet a comunicar-ne

qualsevol variació. Sense perjudici de l’anterior, l’afectat podrà exercir els seus drets d’accés a les dades, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se a: “Drets LOPD” SERUNION, Av. Josep Tarradellas, 34-36, 08029 Barcelona. Així

mateix, s’informa als usuaris que la utilització de les dades consignades queda sotmesa a la renovació efectiva del servei de menjador per part de SERUNION S.A. Si aquesta no arribés a produir-se, les dades recollides mitjançant la

present sol·licitud serien degudament cancel·lades, de conformitat amb l’article 4.5 de la LOPD.

Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza el creditor a enviar instruccions a l'entitat del deutor per deure el seu compte i a l'entitat per efectuar els càrrecs al seu compte seguint les instruccions del

creditor. Com part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol · licitud de reemborsament s'ha d'efectuar dins de les vuit

setmanes que segueixen a la data de càrrec en compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets a la seva entitat financera. La signatura d'aquesta ordre comporta l'acceptació del tipus de pagament, com a pagament

recurrent.

Dades creditor: SERUNION, S.A. Avda. Josep Tarradellas, 34-36, 08029 Barcelona, Espanya.

Ref. ordre de domiciliació (A cumplimentar per Serunion): __________________________________________


