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PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES PER AL CURS 2015-2016

LA MEVA COL·LABORACIÓ AL CENTRE per aquest curs serà (marca totes les teves opcions):

1. Pagar la quota anual de l'AMPA
2. Col.laboració ajudant de manera puntual en alguna activitat.
3. Aportar suggeriments per a un millor funcionament d'alguna activitat i poder-los dur a la pràctica
4. Formar part d'alguna comissió (projecte educatiu, extraescolars,  activitats socials i esdeveniments, comunicació, iniciatives 

promoció, bar proviatge final 4t, ...), encara que no formis part de la junta.
5. Formar part de la Junta de l'Ampa
6. Altres: ...............................................

Si així ho consideressis, ens podries explicar en quines àrees o activitats creus que podries compartir la teva experiència o 
aptituds?

Autorització d'us de dades personals (*) 
Sils, a  ............................de 2015
Signatura i DNI:
             

PAGAMENT QUOTA SOCI AMPA SES DE SILS CURS 2015-2016

Donat el context actual, aquest proper curs continuem amb la rebaixa de la quota que vam fer el curs passat. La quota  anual (és per tot
el curs) i familiar (una per família, NO per alumne) i és per aquest curs de 25 €. 

Podeu fer l’ingrés a algun d’aquests dos comptes corrents:
1. La Caixa núm. 2100-8127-00-2300036381
2. Banc Sabadell núm. 0081-5264-36-0001016408 

ALERTA QUAN FEU L'INGRÉS:  indicar el nom i cognoms de l’alumne (o dels alumnes si en son més d’un) + quota ampa

IMPORTANT:    ADJUNTEU còpia del pagament i  aquest full signat i amb les dades amb la resta de documentació 

               No es formalitzarà la pertinença a l'ampa fins que no s'hagi pagat la quota de soci i s'hagi autoritzat l'ús de dades personals

* L'AMPA garanteix que totes les dades personals seran utilitzades per a la difusió de les activitats relacionades amb l’associació, amb l'Institut de Sils o d’altres que siguin d’interès per a les 
famílies i infants, tenint en compte les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i que aquestes són confdencials
i d'ús exclusiu de l’Ampa. Accepto expressament, via SMS, correu postal o electrònic, rebre informació de l´AMPA SES de Sils, relativa a les activitats, que li son pròpies, o NO ACCEPTO . Podrà 
exercir els seus drets d’accés, rectifcació, cancel·lació, en els termes establerts en la legislació vigent, així com revocar les autoritzacions per a cessió de dades mitjançant comunicació escrita 
adreçada a l´AMPA o per email adreçat al correu electrònic HYPERLINK "mailto:ampases@gmail.com" ampases@gmail.com, indicant si la revocació es total o parcial, expressant clarament, en 
aquest darrer cas, la cessió o el tipus d’informació revocada (les revocacions no podran tenir efectes retroactius).
AUTORITZO a l´AMPA SES de Sils a facilitar les citades dades als organismes que siguin necessaris, d’acord a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de caràcter Personal (publicada al BOE núm.298 de 14/12/1999), i exclusivament amb les fnalitats inherents a la Associació, o NO AUTORITZO .
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