
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jo, _____________________________________

NIF/NIE/CIF __________________

programa TOTSxTOTS que proposa l’Escola El Cim com a 

Puc col·laborar mensualment

�  Complementar una beca de menjador 

�  Cobrir l’import del material escolar

�  Per allò que la comissió consideri convenient 

Puc col·laborar puntualment

�  Cobrir l’import de les colònies

�  Cobrir l’import de les llicències digitals de ESO

�  Cobrir l’import de les excursions d’un curs 

�  Cobrir l’assegurança complementària d’un alumne (uns 5

�  Per allò que la comissió consideri convenient  

 

Dades: Telèfon _______

Mail  _________

 Adreça__________________________________Població________________

Dades bancàries: (codi IBAN)
 

E S        

 

 
Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens lliura voluntàriament, seran introduïdes a la BASE DE DADES GENERAL 
D’ADMINISTRACIÓ titularitat de la FUNDACIO EL CIM DE VILANOVA I LA GELTRÚ a 
promocions de la mateixa Fundació. En tot cas i en qualsevol moment, vostè pot consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o b
tractem les seves dades dirigint-se’n a les nostres oficines situades a la Plaça dels Cotxes, 3 de Vilanova i la Geltrú on li facilitaran els impresos 
oficials oportuns i adequats a la seva pretensió. 
 

Butlleta de col·laboració 

Jo, ____________________________________________ 

______________________ vull participar voluntàriament al 

que proposa l’Escola El Cim com a 

mensualment en:  

Complementar una beca de menjador d’un alumne (50€ me

Cobrir l’import del material escolar d’un alumne (8€ mes aprox)

Per allò que la comissió consideri convenient (per import de ________

puntualment en: 

colònies d’un alumne (entre 80 i 140€)

Cobrir l’import de les llicències digitals de ESO d’un alumne 

Cobrir l’import de les excursions d’un curs d’un alumne (uns 50

Cobrir l’assegurança complementària d’un alumne (uns 5€) 

Per allò que la comissió consideri convenient  (per import de ________

Telèfon ______________________________________

_____________________________________

____________________________Població________________

(codi IBAN) 

             

 

Data i s

Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens lliura voluntàriament, seran introduïdes a la BASE DE DADES GENERAL 
D’ADMINISTRACIÓ titularitat de la FUNDACIO EL CIM DE VILANOVA I LA GELTRÚ a fi d’atendre la vostre sol·licitud i per informar
promocions de la mateixa Fundació. En tot cas i en qualsevol moment, vostè pot consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o b

es oficines situades a la Plaça dels Cotxes, 3 de Vilanova i la Geltrú on li facilitaran els impresos 

Butlleta de col·laboració TOTSxTOTS

 (nom i cognoms) amb 

_____ vull participar voluntàriament al 

que proposa l’Escola El Cim com a DONANT. 

mes aprox) 

€ mes aprox) 

(per import de ________€ mes) 

€) 

d’un alumne (uns 50€) 

(uns 50€) 

 

(per import de ________€) 

______________________________________   

_____________________ 

____________________________Població________________ 

       

Data i signatura 

Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens lliura voluntàriament, seran introduïdes a la BASE DE DADES GENERAL 
fi d’atendre la vostre sol·licitud i per informar-vos d’ofertes o 

promocions de la mateixa Fundació. En tot cas i en qualsevol moment, vostè pot consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-se que 
es oficines situades a la Plaça dels Cotxes, 3 de Vilanova i la Geltrú on li facilitaran els impresos 

TOTSxTOTS 


