
INSCRIPCIÓ D’EXTRAESCOLARS 
ESCOLA  VOLERANY - CURS 2017-2018

Jo____________________________________pare/mare/turor de l'alumne_________________________________

____________________________que el nivell del curs 2017-18 serà_____autoritzo el meu fill/a a realitzar les 

diferents activitats extraescolars que organitza l'escola Volerany amb ESPORTXTOTHOM, SL 

Núm. Telèfon de contacte:___________________________

Correu electrònic:__________________________________

Núm. De compre bancari (I.B.A.N)(24 DÍGITS):      _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _       _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
             IBAN          ENTITAT     OFICINA       D.C.            Nº COMPTE 

AUTORITZO A ESPORTXTOTHOM, SL A FER EFECTIU EL COBRAMENT DEL REBUT TRIMESTRAL EN NÚMERO DE COMPTE QUE HE
FACILITAT ANTERIORMENT, I ACCEPTO ELS COSTOS ADDICIONALS QUE COMPORTI TORNAR UN REBUT (5€).
OBSERVACIONS ADDICIONALS DEL PARE/MARE/TUTOR: (Pel que fa a al·lèrgies, malalties, conductes que l’equip de monitors hauria de saber
o conèixer)
Signatura del pare/mare/tutor:

Adjuntar: (foto de carnet i targeta sociosanitària de l’alumne/a i fotocòpia de DNI pare/mare/tutor) 
PROTOCOL DE CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE ENTRE L’EMPRESA ESPORTXTOTHOM I ELS ALUMNES ASSOCIATS
EsportXtothom informa que es reserva el dret de realitzar l’enregistrament sonor o d’imatges durant el desenvolupament de les
activitats amb finalitats de difusió i arxiu, i sempre d’acord amb la legislació vigent en matèria de dret d’imatge i de protecció a la
intimitat de les persones. No obstant això, Esportxtothom no es farà responsable de l’enregistrament sonor o d’imatges per part de
terceres persones en activitats obertes al públic general. Als efectes de donar-ne coneixement als seus esportistes associats es fa
lliurament de la present comunicació, 

a Vilanova i la Geltrú a _____________ de _____________________________ de 2017

Signat,                                                                                                                                                                                

El soci/a, pare, mare o tutor/a                                                               EsportXtothom S.L. 

D’acord amb la Llei orgànica 16/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, i de la Llei 31/2002 d’11 de juliol de serveis 
de la societat de la informació i de comerç electrònic, EsportXtothom garanteix la confidencialitat i la seguretat en el tractament de les dades de 
caràcter personal, necessàries per poder procedir amb la funció del document. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. 
Si no tenim cap comunicació per part vostra, les dades continuaran a la nostra base de dades.

ASSENYALAR A L’HORARI AMB UNA CREU LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUE VOLEU:
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

INFANTIL
16:30-
17:30

TEATRE
(P4 i P5)

MULTIESPORT
(P4 i P5)

INICIACIÓ
PATINATGE
(P4, P5 i 1r)

INIC. GIMNÀSTICA
RÍTMICA (P4, P5 i

1r)

PRIMÀRIA
16:30-
17:30

FUTBOL SALA
COMPETICIÓ

(2n, 3r i 4t)

BÀSQUET COMPETICIÓ
(3r, 4t, 5è i 6è) ROBÒTICA

(4t, 5è i 6è)
-Durada: 1h 30 min-

ROBÒTICA
(2n, 3r i 4t)

-Durada: 1h 30 min-
FUTBOL SALA
COMPETICIÓ

(4t, 5è i 6è)ANGLÈS
(4t, 5è i 6è)

BÀSQUET BASE
(De 1r a 6è)

BÀSQUET BASE
(De 1r a 6è)

ESCACS(De 1r a 6è)
TEATRE
(1r i 2n)

BÀSQUET
COMPETICIÓ
(3r, 4t, 5è i 6è)

ANGLÈS
(1r, 2n i 3r)ARTS PLÀSTIQUES

(De 1r a 6è)

PRIMÀRIA
17:30-
18:30

FUTBOL SALA
COMPETICIÓ

(4t, 5è i 6è)

FUTBOL SALA BASE
(De 1r a 6è)

PATINATGE
AVANÇAT

 (2n, 3r, 4t, 5è i 6è)

FUTBOL SALA
COMPETICIÓ

(2n, 3r i 4t)
TEATRE

(3r, 4t, 5è i 6è)
GIMNÀSTICA

RÍTMICA
(2n, 3r, 4t, 5è i 6è)

 - El pagament de les quotes serà trimestral (octubre, gener, abril) i els rebuts es  giraran cada dia 5. 
- Descomptes en 2n germà i successius i descomptes en famílies monoparentals (adjuntant fotocòpia carnet)
- Mínim de nens/es per obrir una activitat: 8
- L’activitat de patinatge és sobre patins de 4 rodes (no de línia) 

INSCRIPCIONS: Del 12 al 18 de setembre. INICI EXTRAESCOLARS:  2 d’octubre


