
 
 

 

FULL INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ORGANITZADES PER 

L’AMPA DE L’ESCOLA EL CIM CURS 2021/22 
 

FITXA DE PARTICIPANT 

COGNOMS, NOM 

 
DATA DE NAIXEMENT 
 

CURS I CLASSE 

 
ADREÇA I POBLACIÓ 

TELF 1 

 
TELF 2 TELF 3 

 

@ ELECTRÒNIC 1 

 
@ ELECTRÒNIC 2 
 

NOM DEL TUTOR LEGAL 1 

 
NOM DEL TUTOR LEGAL 2 
 

NOM GERMANS INSCRITS A EXTRAESCOLARS AMPA 
 

CURS 

FAMILIA NOMBROSA (presentar carnet) 
 

Si (     ) No (   ) 

ACTIVITAT 1 DIA PREFERENT 1 DIA PREFERENT 2 DIA PREFERENT 3 

ACTIVITAT 2 DIA PREFERENT 1 DIA PREFERENT 2 DIA PREFERENT 3 

ACTIVITAT 3 DIA PREFERENT 1 DIA PREFERENT 2 DIA PREFERENT 3 

CESSIÓ PATINS (inici patinatge)  5,00 € DE MANTENIMENT + 
25,00 € DE FIANÇA)  
 

Si (   )       No (   ) Nº Peu: 

ALTA A COMPETICIONS CONSELL ESPORTIU ( cost 20,00.- €) 
     

Si (   )       No (   )  

AL·LÈRGIES I/O ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS: 
 
 
 

 

Per poder participar de les extraescolars heu de ser socis de l'AMPA i omplir i signar la present fitxa.  

 

El cost de l’activitat s’ha de fer efectiu a l’inici del trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Forma de pagament: TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA    

          

 

 

LA CAIXA                  ES54 2100 0404 9502 0026 7528 

 

BANC SABADELL     ES71 0081 0050 1700 0141 7743 

 

 (INDICANT NOM + CURS + ACTIVITAT) 

 

 

 

Documentació que cal adjuntar:  

 

- Fotografia mida carnet amb nom darrere (Per a les activitats esportives Futbol, Bàsquet i 

Patinatge, Inici al Patinatge, Inici al Futbol i Inici al bàsquet.  Agrairem que les fotos les 

deixeu a la bústia que hi ha a la porta del despatx de l’AMPA).  

- Fotocòpia Targeta Sanitària (TOTS).  

- Copia del pagament si es fa l’ ingrés via banc.  

 

 

La signatura del present document implica l’acceptació dels següents aspectes: 

 

- AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENTS   

El Pare, Mare, Tutor signant AUTORITZA l’Alumne/-a que apareix a la fitxa de participant a 

assistir a les activitats extraescolars, organitzades per l’AMPA de l’Escola El Cim durant el 

curs 2021-22, inclosos els desplaçaments entre instal·lacions alienes per causa de la 

competició o necessitats d’organització.  

 

- PROTECCIÓ DE DADES  RGPD / LOPD GDD 

Informació bàsica sobre Protecció de Dades. Responsable: AMPA ESCOLA EL CIM. Finalitats: 

Prestar-los els nostres serveis, fer un seguiment de la qualitat d'aquests serveis. Realitzar 

comunicacions telemàtiques (WhatsApp o similars) per a la gestió del servei contractat. 

Gestió de l'enviament d'informació dels nostres serveis. Legitimació: Legitimació per 

consentiment de l’interessat y/o del/s seu/s tutor/s legal/s. Destinataris: Es podran 

comunicar aquestes dades a l’Escola el CIM i a les empreses que gestionen les activitats 

extraescolars, no es realitzaran altres comunicacions a tercers, excepte obligació legal. Drets: 

Té ret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica en la 

informació addicional. Ubicació: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre 

Protecció de Dades sol·licitant-la al nostre personal, pot sol·licitar còpia al correu electrònic 

secretariaampa@elcimvilanova.cat 

 

 

 



 
 

Consentiment. Tractarem les seves dades i les del/la menor, per a realitzar tots els tràmits 

necessaris derivats de la nostra relació per a l'execució i gestió del servei contractat 

(ACTIVITATS EXTRAESCOLARS de l’AMPA ESCOLA EL CIM), realitzar comunicacions 

telemàtiques (WhatsApp o similars) per a la gestió del servei contractat i gestionar 

l'enviament d'informació dels nostres serveis.  

 

Amb la signatura d’aquest document dóna el consentiment per el tractament de les seves i 

les del/la menor al que representa, per d’execució del servei contractat. A continuació podrà 

acceptar la resta de  la/es finalitat/s marcant la/es casella/es, tingui en compte que el 

tractament de les dades proporcionades és necessari per a mantenir la nostra relació, en el 

cas de NO consentir el tractament, aquesta seria inviable. Si accepta el tractament de les 

seves dades marqui la/es casella/es. 

▢ Sí que accepta el tractament de les dades proporcionades per a realitzar comunicacions 

telemàtiques (WhatsApp o similars) únicament per a la gestió del servei contractat. 

▢ Sí que accepta el tractament de les seves dades per a la gestió d'enviament d'informació dels 

nostres serveis. 

 

- AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE  

En virtut de l'article 18 de la Constitució en el qual es reconeix el dret a la pròpia imatge, la 

Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció Civil del Dret a l'Honor, a la intimitat 

Personal i Familiar i a la pròpia imatge i de conformitat amb el que s'estableix en els Arts. 

6.1.a), 7 I 8 del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL 

de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament 

de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 

de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, li comuniquem 

que les imatges en les quals aparegui el o la menor (de 14 anys) o el/s tutor/s legal/s, poden 

ser comunicades a l’Escola el Cim,  publicades a xarxes socials i/o a la revista de l’AMPA de 

l’Escola el Cim/Escola el Cim.  

 

Mitjançant els següents consentiments i la seva signatura com a Pare, Mare o Tutor/a legal 

signant, dóna el seu consentiment exprés i explícit perquè AMPA ESCOLA EL CIM pugui 

utilitzar fotografies i vídeos l’Alumne/a o del/s tutor/s legals que s’enregistrin realitzant 

activitats extraescolars organitzades per l’AMPA de l’Escola El Cim durant el curs 2021-22, 

inclosos els entrenaments, sortides i competicions, per a les següents finalitats i responsable 

o corresponsable: 

 

- Menor: 

▢ Publicar les imatges captades; a la pàgina web de l’Escola el Cim, a la revista de l’AMPA de 

l’Escola el Cim /Escola el Cim i a les xarxes socials de l’AMPA de l’Escola el Cim/Escola el 

Cim. 

 

- Tutor legal 1: 

▢ Publicar les imatges captades; a la pàgina web de l’Escola el Cim, a la revista de l’AMPA de 

l’Escola el Cim /Escola el Cim i a les xarxes socials de l’AMPA de l’Escola el Cim/Escola el 

Cim. 

 

- Tutor legal 2: 

▢ Publicar les imatges captades; a la pàgina web de l’Escola el Cim, a la revista de l’AMPA de 

l’Escola el Cim /Escola el Cim i a les xarxes socials de l’AMPA de l’Escola el Cim/Escola el 

Cim. 

 



 
 

 

 

 

Així mateix, l'informem que té vostè el dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment enviant 

un correu electrònic a secretariaampa@elcimvilanova.cat 

 

 

- NORMATIVA DE FUNCIONAMENT DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ORGANITZADES PER 

L’AMPA DE L’ESCOLA EL CIM 

 

El Pare, Mare, Tutor signant de l’Alumne/a que apareix a la fitxa de participant ACCEPTA 

EXPRESSAMENT la normativa funcionament de les activitats extraescolars organitzades per 

l’AMPA de l’escola El Cim (full annex). 

 

Per a qualsevol dubte o comentari, poseu-vos en contacte mitjançant el correu 

ampa@elcimvilanova.cat 

 

 

 

 

 

 

Nom i DNI de la persona signant : 

 

 

 

 

 

 

Signatura pare, mare o tutor legal o major de 14 anys: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilanova i la Geltrú, _ _ _ _ _  de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de 2021 


