Gurb, a ................. de ........................ de.................

Clàusules:
1. L’import de la matrícula no es retornarà un cop passat un mes des del seu pagament. Només es
retornarà el 10% en el cas que es desdiguin dins el període d’aquest primer mes.
2. La matriculació al nostre centre, implica l’acceptació de la normativa vigent, així com el compromís de
respectar-la.
3. En el cas d’haver-hi dos rebuts impagats, ja siguin de menjador o de quota, es negarà l’assistència de
l’alumne/a al centre, i la seva plaça podrà ser ocupada per un altre alumne/a.
4. En el cas d’haver-hi un rebut impagat s’haurà d’ingressar l’import en el compte i portar el comprovant
en els següents 15 dies.
En/Na
............................................................................
com
a
pare/mare
de
l’alumne/a
.................................................................. estic d’acord amb les clàusules anteriors i per tant procedeixo a
signar aquest document.
Signatura:

En compliment de la Llei Orgànica 3/2.018 de 5 de desembre, relatiu a la Protecció de dades personals i
garantia de drets digitals, la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares o tutors legals per
poder realitzar i utilitzar fotografies i enregistraments audiovisuals on apareguin els seus fills i filles.
En/Na
...........................................................................com
a
pare/mare
de
l’alumne
............................................................................... autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en
fotografies i vídeos corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades
pel centre, així com publicacions que pugui fer “La Quitxalla” o l’Ajuntament de Gurb en xarxes socials.
Així mateix em comprometo a fer un bon ús dels codis d’accés a la pagina web de l’escola i està sota la
meva responsabilitat qualsevol ús indegut dels mateixos. Sent coneixedor que no es poden cedir a tercers.
Signatura:

Autoritzo al meu fill/a......................................................................... a assistir a totes les sortides, al voltant
de l’escola, que es faran al llarg del curs que no impliquin un canvi d’horari ni despeses addicionals.
Nom i cognoms del pare, mare o tutor del nen:
..........................................................................................................................................................................
Signatura:

En compliment de la Llei Orgànica 3/2.018 de 5/desembre, relatiu a la Protecció de dades personals i garantia de drets digitals, li informem que les seves dades
seran tractades correctament segons allò que disposa la llei, és a dir s’implementaran les mesures tècniques de seguretat i organitzatives per garantir la
confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament de dades de l’Escola Bressol” La Quitxalla”. Per això formen
part d’un fitxer, arxiu titularitat de l’Associació Escola Bressol” La Quitxalla”. Vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, limitació,
portabilitat i oblit a l’adreça següent: laquitxalla@gurb.cat.

