Codi Intern: CURS 2____ ‐ 2_____
Emplenar si té germans al centre, el nom i el curs:
Nom ___________________________ curs _____
Nom ___________________________ curs _____
Nom ___________________________ curs _____

L’ import del rebut serà de 25 euros per família i curs.

INSCRIPCIÓ A L’AMPA “INS JOAN GUINJOAN”
NOI/NOIA:
NOM __________________ COGNOMS__________________________________________________________
CURS ______________ DATA NAIXEMENT _________________________ TELÈFON ______________________
ADREÇA ___________________________________________________________________________________
POBLACIÓ __________________________________________________ CODI POSTAL ___________________
Dades subjectes a la llei de protecció de dades (Reial Decret 1720/2007 del 21 de desembre pel qual s’aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el qual té per objecte
garantir i protegir el tractament de dades personals).

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DE LA QUOTA
Sr. Delegat:
Per la present, autoritzo que sigui carregat a la meva llibreta d’estalvis o compte corrent que més endavant us indico, el
rebut que em presenti al cobrament “L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES INSTITUT JOAN GUINJOAN”.

TITULAR DEL COMPTE O LLIBRETA:
NOM ____________________ COGNOMS _______________________________________________________
CARRER ________________________________________________________ TELÈFON __________________
POBLACIÓ _________________________________ CODI POSTAL __________________
CORREU ELECTRÒNIC __________________________________
DADES DEL BANC O CAIXA:
BANC O CAIXA _____________________________________________________________________________
POBLACIÓ _________________________________
NUMERO D’IBAN:
E S
Riudoms, a ______ de/d’ _____________ de ________.
Signatura del Titular:
És necessari emplenar totes les dades, i, també s’ha
de complementar el full de Drets d’Imatge.

Autorització per a l’ús d’imatges
L’AMPA disposa d’espais de comunicació (bloc, web Institut, revistes locals, etc.) on es poden publicar
imatges en les que apareguin alumnes.
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i està regulat
per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia
imatge, l’AMPA de l’Institut Joan Guinjoan demana consentiment als pares/mares/tutors legals per poder
publicar fotografies on apareguin els vostres fills/filles i hi siguin clarament identificables.
L’autorització per a l’ús d’imatges, no és obligatòria però sí recomanable.

Autorització per a l’ús d’imatges
Jo, (nom pare/mare/tutor legal) __________________________________________________________amb
DNI/NIE o Passaport núm. _____________________________________________com a pare/mare/tutor de
l’alume/a_______________________________________________________________________________

SI □

NO □

Autoritzo que les fotografies i dades del meu fill/a puguin aparèixer al
bloc, web, revistes locals, exposicions o en qualsevol material o publicació
de l’AMPA de l’Institut Joan Guinjoan.
Signatura,

Riudoms, ______de/d’ ____________________de ______.

