SOLICITUDE DE MATRICULA
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
ANPA Millapeques CURSO 2018/2019

Colabora:

DATOS DO PAI/NAI OU TITOR/A
Nome

Apelidos

Parentesco

NIF

Email (EN MAIUSCULAS)

Móvil

DATOS DO NENO/A
Nome

Apelidos

Curso
Letra

SOCIO DA ANPA

SI

NON

Os socios da ANPA ten dereito a unha cota reducida.
A solicitude de alta na ANPA debe terse feito con anterioridade a esta solicitude de inscrición.
ACTIVIDADES

Na seguinte táboa marque cunha cruz as actividades nas que desexa matricularse:

Actividade

Horario

Prezo socios

Psicomotricidade

Luns (ver horario)

20€/mes

Música

Martes 16:25-17:25

16€/mes

Natación

Martes 16:30-17:15

27€/mes

Baile moderno

Mércores 16:25-17:25

16€/mes

Inglés

Venres 16:25-17:25

18€/mes

Solicito inscribirme

AUTORIZACION PUBLICACION DE IMAXES NA AREA PRIVADA DA WEB

SI

NON

AUTORIZO á ANPA Millapeques a publicar fotos o vídeos nos que apareza o meu fillo/a na área
privada da páxina web da nosa escola: www.millapeques.es
NOTAS

A cota mensual para os non socios terá un incremento de 10€. O pago de cada mensualidade deberá realizarse antes do día 20 de
cada mes. Para darse de baixa deberá entregarse o impreso de solicitude de baixa antes do día 20 do mes anterior ao que se solicite
a baixa. As condicións completas para formalizar matrícula están dispoñibles na páxina web: www.millapeques.es
Recomendámosche consultalas antes de realizar a matrícula.

DOMICILIACION BANCARIA

Titular da conta

NIF

IBAN
D./Dª______________________________________________________ autorizo a cargar na miña
conta os recibos correspondentes ao pago das actividades que solicito, aceptando as condicións
completas para formalizar a matrícula:
FIRMA

SELO E DATA RECEPCIÓN ANPA

Data solicitude:

/

/20

/

/ 20

Colabora:

SOLICITUDE DE MATRICULA
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
ANPA Millapeques CURSO 2018/2019

N O TA S
1) En caso de calquera dúbida sobre o proceso de alta enviar un email a millapeques@gmail.com
2) Cubrir un formulario por alumno/a.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
De conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), os datos suministrados para a solicitude de alta
quedarán incorporados no ficheiro inscrito no rexistro da Axencia Española de Protección de Datos con titularidade da ANPA Millapeques, sendo utilizados exclusivamente
por esta asociación para a prestación dos seus servicios. Estes datos recolleranse a través dos correspondientes formularios, os cales só conterán os campos imprescindibles
para poder prestar el servicio solicitado. Os datos de carácter persoal serán tratados co grado de protección nnadecuado para evitar a sua alteración, pérdida, tratamento ou
acceso non autorizado por parte de terceiros que os poidan utilizar para finalidades distintas daquelas para as que foron recabados. Pode exercer os seus dereitos de acceso,
rectificación cancelación e oposición, en cumplimiento co establecido na LOPD, ante a ANPA Millapeques na siguinte dirección: EEI Milladoiro, Travesa do Porto s/n, O
Milladoiro.

CONDICIÓNS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
1.

As actividades extenderanse dende o 1 de outubro de 2018 ata o 31 de maio de 2019.

2.

O prazo para solicitar actividades vai do 12 ao 21 de setembro, ás 16:30 hrs (non se aceptarán solicitudes fora
do prazo).

3.

Os nenos que renoven praza nunha actividade terán a súa praza reservada. (Deberán entregar igualmente o
formulario de preinscripción e de matrícula).

4.

Terán prioridade para obter unha praza os nenos con irmáns matriculados na mesma actividade.

5.

A lista de admitidos publicarase o día 26 de setembro de 2018.

6.

De haber máis solicitudes que prazas nalgunha actividade procederase a realizar un sorteo, tendo en conta o
seguinte orde de prioridade: 1º Socios que renovan na actividade, 2º socios que se inscriben por 1ª vez .3º Non
socios que renovan actividade, 4º Non socios que se inscriben por primeira vez. Quedan excluídos/as das
actividades aqueles/as alumnos/as que non estean ao corrente dos pagamentos da ANPA. De aboaren as
cantidades pendentes, poderán solicitar praza pero non gozarán de preferencia.

7.

Crearase unha lista de agarda para o caso de quedar en prazas vacantes.

8.

Os/as usuarios/as do comedor poderán ser entregados polos monitores aos profesores das actividades que se
desenvolven no centro, sempre e cando os pais/titores do/a rapaz/a asinen a autorización correspondente que
deben entregar á coordinadora do comedor-tardes divertidas con anterioridade ao primeiro día de actividade.
Dita autorización está dispoñible na páxina web: www.millapeques.es

9.

Ao remate das actividades cada rapaz será recollido na porta do colexio polos seus titores ou persoas
autorizadas por eles; de non ser así , o/a neno/a será entregado á autoridade competente (garda civil); no caso
de reincidir en 3 ocasións sen xustificación o/a neno/a será expulsado/a da actividade.

10. Será condición indispensable a domiciliación bancaria do pago das actividades para poder matricularese.
11. Os gastos derivados da devolución dun recibo por parte da entidade bancaria correrán por conta do alumno/a.
12. O feito de non ter aboado en tempo un recibo suporá a expulsión do/a alumno/a da actividade se este non fai o
pagamento antes do día 1 do mes seguinte a producirse o impago.
13. 13. Todas as actividades desenvolveranse na EEI Milladoiro agás a de “NATACIÓN”, que será na piscina do
ximnasio Squash. Será responsabilidade dos pais e/ou titores levar aos nenos/as ata o ximnasio, así como
recollelos ao remate da actividade.
14. Para darse de baixa nalgunha/s actividade/s deberá facerse antes do día 20 do mes anterior á baixa efectiva. A
baixa comunicarase vía email á dirección millapeques@gmail.com onde constarán os seguintes datos: nome do
pai/nai, dni, nome d@ nen@ e nome da/s actividade/s. Tamén pode facerse cubrindo o impreso de baixa e
depositándoo no buzón que ten a Anpa na escola.
*Lémbrase non permanecer dentro do centro escolar mentres se agarda.

A XUNTA DIRECTIVA ANPA MILLAPEQUES

