AMPA Escola Lavínia
PISCINA | 2n a 6è | CE Mediterrani






L’activitat s’inicia el 19 de setembre a les instal·lacions del Club Esportiu Mediterrani
(c.Regent Mendieta, 14-20).
El compromís d’inscripció a l’activitat és trimestral. Encara que l’alumne es doni de baixa a
mig trimestre, haurà de pagar el trimestre sencer.
Desplaçaments
 De l’escola a la piscina, els acompanyen monitors.
 A la sortida de la piscina, disposeu de tres opcions:
 Recollir-los a les 17:30 a l’escola.
 Recollir-los a les 17:00 a la piscina.
 Indiqueu l’opció triada al formulari de la part inferior o mitjançant un correu a
ampalavinia@gmail.com.
 Si el nombre d’alumnes que es recullen a l’escola és baix, podem disminuir el
nombre de monitors que fan l’acompanyament i, per tant, el cost de l’activitat.
Per tant, us preguem que l’opció escollida es mantingui durant el curs.
 Si els alumnes no es recullen puntualment a la piscina, els monitors els duran a
l’escola.
 En cap cas podeu recollir un alumne durant el trajecte de la piscina a l’escola.
 Als alumnes a partir de tercer, autoritzar-los a marxar sols. En aquest cas, marqueu
l’opció que hem afegit a l’autorització general de la sortida d’extraescolars.
Consells pràctics
 Roba còmoda, fàcil de treure i posar, i marcada amb el nom.
 Barret de llana els dies més freds.

------------------------------------------------------------------------------2014/2015

Alumne/a ________________________________________________________

Curs_____________

 Farem la recollida a la piscina a les 17.00h.
 Farem la recollida a l’escola a les 17.30h.

Per que així consti signo aquest document.

Barcelona, ..... de ....................... de ....................

Signatura pare/mare/tutor/tutora

En compliment de l’article 5 de la LOPD, us informem que les dades recollides en aquest formulari quedaran incloses
en el fitxer “Registre administratiu” del que és responsable l’AMPA de l’Escola Lavínia, i que seran tractades per la
gestió de l’entitat i per la gestió econòmica de les activitats. Aquestes dades tenen caràcter de confidencials i, per
tant, seran utilitzades i tractades a l’empara de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades
de caràcter personal, i normativa de desenvolupament. Pel cas de no donar el vostre consentiment, o per exercir el
dret d’accés, rectificació i/o cancel·lació sobre les dades, podeu enviar una comunicació a ampalavinia@gmail.com
o un escrit a la Secretaria de l’AMPA.
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