INSCRIPCIÓ
ACTIVITATS MARES I PARES
CURS 2018-2019
Nom i cognoms:
Telèfons de contacte:.
Soci Ampa

Correu electrònic:

 Sí  No

Família:

Activitats mares i pares curs 2018-2019
Dilluns

Dimarts

Dimecres



19:30h a 21h

20:30h a 21:30h

 GIMNÀSTICA MARES

Dijous

Divendres

IOGA

 GIMNÀSTICA MARES

NORMES DE LES ACTIVITATS
 Les activitats són de setembre a juliol. El Ioga el dur a terme la Magda Ninot i la Gimnàstica de Mares la Iris Bertran. Totes les
activitats es realitzen a les instal·lacions de l’escola. La Gimnàstica de Mares val 50€ el trimestre i el Ioga 45€ el trimestre.
 La quota de soci d’Ampa és de 25 € és única per curs i per família, es cobrarà el primer rebut juntament amb el preu
d’inscripció que són 4,50€.
 El mesos es cobraran trimestralment i per avançat, sent els mesos de pagament: setembre, desembre, març i juny (2 mesos).
En cap cas es podran subdividir els pagament per mesos.
 Per donar-se de baixa de l’activitat s’ha de notificar a l’AMPA un mes abans de començar el nou trimestre utilitzant el full de
“baixa d’activitat” que es pot sol·licitar a l’AMPA o descarregar a la nostra web www.amparc.cat
 En el cas d’excés de demanda s’ha de tenir en compte que tenen preferència les mares i pares de l’escola.
 Si una activitat no te prou inscripcions quedarà anul·lada.
 La persona que tingui deutes d’extraescolars de l’any anterior, no es podrà inscriure fins que s’hagi abonat el deute pendent. La
persona que tingui un rebut per pagar, no podrà començar l’activitat del mes següent.

N’estic assabentat,
Nom i Cognoms

NIF
Data i signatura

AMPA RAMON CASTELLTORTC/ Comarca, 83-85 08700 Igualada

Tel. 93 803 02 12amparc@amparc.cat

AMPA RAMON CASTELLTORT NIF: G58224635 - C. Comarca, 83-85 - 08700 Igualada - ESPANYA
ORDRE SEPA DE DOMICILIACIÓ DE DÈBIT DIRECTE

Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, autoritzeu a l’Ampa Ramon Castelltort a enviar
ordres a la vostra entitat financera per debitar càrrecs al vostre compte i a la seva entitat financera per debitar els
imports corresponents al vostre compte d’acord amb les instruccions del creditor.
Com a part dels vostres drets, teniu dret al reemborsament per la vostra entitat d’acord amb els termes i condicions del
contracte subscrit amb la vostra entitat financera. En tot cas aquest reemborsament haurà de ser instat per part vostre
en el termini màxim de vuit setmanes a partir de la data en que es va debitar en el seu compte.
Identificació de l’ordre (a completar pel creditor)
Concepte de l’ordre: Serveis, quotes, productes d’ampa i activitats extraordinàries
Tipus de pagament: X Pagament recurrent

Pagament únic

Identificació del deudor (a completar pel deudor)
Nom i cognoms de l’alumne/a _______________________________________________________________________
Nom titular del compte ______________________________________________________________________________
DNI ____________Adreça ____________________________________________________________________________
Codi Postal ________ Ciutat ____________________________________________ País _______________________
Número de compte IBAN: a Espanya l’IBAN consta de 24 dígits i comença per ES

Codi BIC/SWIFT de la vostra entitat: Pot contenir 8 o 11 dígits

A ________________________ el _____ de/d’ ____________de 20____
Signatura del deudor:

El deudor ha de fer arribar aquesta ordre degudament signada i emplenada al creditor

