Full d’inscripció: ILERI Around the World
En/Na ______________________________________________ amb DNI ___________________, com a pare, mare o
tutor legal de __________________________________ manifesto que vull inscriure-ho a l’activitat en anglès ILERI
Around the World que es desenvoluparà al CENTRE ILERI de Les Franqueses del Vallès durant el curs escolar 20172018.
Dades personals:
Nom i cognoms del nen o nena que vol inscriure a l’activitat:
Data de naixement:
Curs acadèmic que farà el nen/a al curs 2017-2018:
Escola en la que està inscrit el nen
Telèfon de contacte:
Email de contacte:
Al·lèrgies, problemes a la pell, malalties importants o particularitats del nen:
Dades per la formalització de la matrícula:
Indiqui, per ordre de preferència, en quin grup voldria inscriure el seu fill o filla a l’activitat extraescolar. Marqueu amb un 1
la primera opció i amb un 2 la segona. En el que cas en el que us sigui indiferent el dia i l’horari, podeu marcar un 1 en totes
les caselles que s’adaptin al vostre cas. El fet de marcar dues o més opcions permetrà reubicar l’infant en un altre grup en el
que cas en el que el grup que hagi triat de primera opció estigui ja ple. En el cas de no ser compatibles totes les opcions amb
els horaris del nen o nena, marcar únicament l’opció viable.
GRUPS: 1,5 hores / 1 dia a la setmana
Data d’inici 2 d’octubre
Preu mensual de l’activitat: 54€ (10% descompte per germans)
Matrícula curs: 40€ (descompte de 10€ per matrícules al juny/juliol)
Quota anual de material: 20€
Si ets antic alumne d’ILERI marca aquesta casella
Necessites que anem a buscar al nen a l’escola?

PREFERENCIA DE DIA:
Dilluns, de 17 a 18.30h . GRUP PLE.
Dimarts, de 17 a 18.30h. GRUP PLE.
Dimecres, de 17 a 18.30h
Dijous, de 17 a 18.30h
Divendres, de 17 a 18.30h

Autorització d’us d’imatge dels nens/es que participen a les activitats: Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut
a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982 de 5 de maig, sobre el dret de l’honor, a la intimitat personal familiar
i a la pròpia imatge, la direcció d’ILERI demana consentiment als pares o tutors legals del nen/a que està tramitant la present
inscripció, per poder publicar fotografies i/o vídeos on apareguin els seus fills/es on aquests/es siguin clarament identificables.
Les fotografies es podran publicar tant per part d’ILERI com per les entitats col·laboradores en el projecte educatiu d’ILERI.
Sí autoritzo

No autoritzo

Pagament dels rebuts per domiciliació bancària: Jo............................................................................................, amb DNI número
.........................................................., autoritzo a ILERI a que carregui al meu compte els rebuts mensuals corresponents a l’activitat
ILERI Around the World que realitzarà el nen/a ...................................................................................................... durant el curs escolar
2017-2018. Les meves dades bancàries, a on autoritzo que es carreguin els rebuts esmentats, són:
Entitat:..........................................................................................................................................................................
IBAN (nº compte): ....................................................................................................................................................
Titular del compte: ....................................................................................................................................................
________________________
Data

__________________________________________
Signatura del pare/ mare / representant legal

Per formalitzar la inscripció cal enviar aquest formulari a info@ileri.cat. A l’haver places limitades i com alguns grups ja estan
plens, una vegada hagueu enviat l’email d’inscripció, des d’ILERI se us enviarà un email per verificar que hi ha places disponibles
en el grup que heu triat i, si és el cas, us facilitarem el número de compte perquè pugueu abonar l’import de la matrícula. El
pagament de l’activitat es farà per mes avançat, via càrrec bancari d’ILERI, i l’import del material es carregarà juntament amb
el primer rebut. Si una vegada començat el curs i davant d’alguna situació inesperada el nen s’ha de donar de baixa de l’activitat,
serà precís comunicar-lo a ILERI abans del dia 15 del mes en curs per poder anular la quota corresponent al mes següent.

