
INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
CURS 2020/2021 

INICI DE LES ACTIVITATS 15 D’OCTUBRE - FI DE LES ACTIVITATS 15 DE JUNY 
Podeu enviar les inscripcions al correu aplusalcoi@gmail.com o al whatsapp 645403169 

    
 
 

    
    

 

 
 Nom i cognoms de l’alumne                                     Data Naix.            Curs          Activitat o activitats    
 
 
Observacions mèdiques 
 
Altres dades d’interés 
 
Nom i cognoms de la mare/tutor                                     Telèfon de contacte                                            Correu electrònic                                            
  
 
Nom i cognoms del pare/tutor                                         Telèfon de contacte                                            Correu electrònic                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS  (només per als xiquets/es de les activitats extraescolars) 
El preu es de 10 € per curs escolar. Es trobarà cobert per la pòlissa l'endemà d'haver realitzat el pagament en efectiu d'aquesta 

En cas de no contractar-ho, A+ no es farà responsable dels accidents que es produïsquen durant el transcurs de les activitats i no es farà càrrec de cap  
factura (en cas de rebre-la) derivada per qualsevol accident succeït en elles. 

 
 
 

AUTORITZACIONS: 
PROTECCIÓ DE DADES: En compliment del que establix la establix la Llei Orgànica de Protecció de dades de Caràcter Personal (LOPD) i el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), li informem que les seues 
dades de caràcter personal i els dels seus fills o menors al seu càrrec que vostè ens facilite a través d'aquest formulari, seran objecte de tractament automatitzat en els nostres fitxers, amb la finalitat de tramitar correctament 
l'activitat referida. El titular autoritza a A+ a cedir les dades al col·legi CEIP MIGUEL HERNANDEZ, per a les gestions organitzatives i administratives necessàries, així com a la companyia d'Assegurances, Clubs col·laboradors i 
al Centre d'Esports d'Alcoi.  
Així mateix, vosté es compromet a comunicar per escrit a Kayfra Extraescolares qualsevol modificació que es produïsca en les dades aportades, vosté podrà en qualsevol moment exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació 
i oposició en els termes establits al RGPD.  
UTILITZACIÓ D'IMATGES: En compliment de la legislació vigent, i en representació del meu fill/a menor, autorize a A+  per a utilitzar la imatge del meu fill/a per a publicitar i que puguera aparèixer en fotos d'equip o de forma 
individual, web empresa, xarxes socials, memòria de les activitats realitzades durant el curs escolar, diplomes… 
NORMATIVA INTERNA: He estat informat de les normes fixades per al bon funcionament de les activitats extraescolars. Conec i accepte les condicions de les mateixes (pagaments, segur accidents, devolucions, ...) i em 
compromet a pagar el rebut mensual domiciliat, fent-me càrrec de les despeses ocasionades (3€) en cas de devolució. 
 
 
 

 

Signatura pare/mare/tutor 
 
 
Alcoi, a _________ de _______________________ del ___________ 

 

HORARI ACTIVITATS 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

PATINATGE 
INFANTIL I PRIMÀRIA 
de 17’10h a 18’40H 
 

Ball urbà i Zumba kids 
-GRUP 1- 
INFANTIL I PRIMÀRIA 
de 17’10h a 18’40H 

INICIACIÓ AL FUTBOL 
I AL BÀSQUET 
INFANTIL, 1º I 2º PRIMÀRIA 
de 17’10h a 18’40H 

ENS DIVERTIM EN 
ANGLÈS 
1ºi 2º PRIMÀRIA 
de 17’10h a 18’40H 

Ball urbà i Zumba kids 
-GRUP 2- 
INFANTIL I PRIMÀRIA 
de 17’10h a 18’40H 

ENS DIVERTIM 
EN ANGLÈS 
INFANTIL 
de 17’10h a 18’40H 
 

 
FUTBOL SALA 
3º i 4º DE PRIMÀRIA 
 de 17’10h a 18’10h 

BÀSQUET 
DE 3º A 6º DE PRIMÀRIA 
de 17’10h a 18’10h 
 

 
FUTBOL SALA 
3º i 4º DE PRIMÀRIA 
de 17’10h a 18’10h 

BÀSQUET 
DE 3º A 6º DE PRIMÀRIA 
de 17’10h a 18’10h 

FUTBOL SALA 
6º DE PRIMÀRIA 
de 17’10h a 18’10h 

FUTBOL SALA 
5º i 6º DE PRIMÀRIA 
de 18’10h a 19’10h 

 
FUTBOL SALA 
5º i 6º DE PRIMÀRIA 
de 18’10h a 19’10h 

 

EL PREU DE LES ACTIVITATS DE 1’30H SERÀ DE 17,50€ MENSUALS 
FUTBOL I BASQUET SERAN 20€  

PACK ANUAL EN EFECTIU (DEL 15 D’OCTUBRE AL 15 DE JUNY). Descompte de 2 € per activitat i mes 
El pagament es realitzarà durant el mes d’Octubre 
 

PACK QUATRIMESTRAL EN EFECTIU (4 MESOS): Descompte de 1 € per activitat i mes 
El pagament es realitzarà durant el  mes d’Octubre (1er pagament) i Febrer (2on pagament) 

PAGAMENT MENSUAL DOMICILIAT SENSE DESCOMPTE 
La remesa, es passarà entre el 10 i el 12 de cada mes. Els rebuts retornats tindran el  recàrrec corresponent de cada banc. 
TITULAR DEL COMPTE: ____________________________________   NIF DEL TITULAR: _____________________ 
NOM DEL BANC O CAIXA: _________________________________________________________________________ 
 IBAN                          ENTITAT          OFICINA                      D.C.            NÚM. DE COMPTE  

E S                       

*Si teniu algún problema en el pagament, consulteu-nos. 
 


