
 
 

 

 

 

FULL D’INSCRIPCIÓ MENJADOR 20-21                              AFA CEIP SANT JORDI 
 

SOL.LICITO PLAÇA FIXA AL MENJADOR ESCOLAR PER AL MEU FILL/A 
Indiqueu aproximadament els dies  per setmana que utilitzarà el servei. 

Per preu de fix (6,33 Euros) mínim 3 dies per setmana 

 

Per els fixes no socis que faran ús del menjador 3 o 4 dies, indicar els dies de la setmana 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres  

Dades de l’alumne 

Nom i cognoms 

Curs 

Data de naixement 

DNI (nen/a o pare/mare/tutor) 

Adreça 

Dades de la mare, pare o tutor/a legal 

Nom i cognoms 

Relació ( ) Mare          ( ) Pare              ( ) Tutor/a legal  

Telèfon de contacte Telèfon 1 Telèfon 2 

Correu electrònic 

Nom i cognoms 

Relació ( ) Mare          ( ) Pare              ( ) Tutor/a legal  

Telèfon de contacte Telèfon 1 Telèfon 2 

Correu electrònic 

Altres contactes 

Nom i cognoms Vinculació 

Telèfon de contacte 

 

Recollida d’imatges (únicament si no sou associats de l'AFA o si sent-ho no ho vau autoritzar al associar-vos) 

L’AFA voldrem fer difusió i lliurar als pares el resum de les diferents activitats que s'hagin portat a terme. Per tal de                      

poder realitzar aquesta finalitat l'AFA us sol·licita el consentiment per la recollida i tractament de les imatges dels                  

vostres fills en les diferents activitats organitzades i la seva posterior utilització per a la difusió d’activitats de l’AFA en                    

diferents mitjans: memòria anual, DVD, àlbums de fotos, portal web, xarxes socials… 

També és possible que durant la presa d’imatges de les activitats es pugui captar de forma accessòria la vostra imatge                    

o la de tercers que us acompanyin a l’acte, en cas que no hi desitgeu aparèixer us preguem que ho feu saber al                       

personal encarregat d’organitzar l’activitat per tal que ho tingui en compte. 

Autoritzo SI  NO   

 
Informació de pagament (cobrament a finals de mes)  

Dades de domiciliació 

Titular  

IBAN (24 dígits)                         

 

Té al·lèrgia a (aliment o medicament) : .................................................................................. 

 

Fa algun règim especial? ....................................................................................................... 

En relació a la seva edat menja :      poc  □              normal  □                       molt  □ 
 

Nom del pare, mare o tutor/a legal: 

 

 

Signatura 

Data 

 

El signant es responsabilitza de la veracitat de les dades i de comptar amb l'autorització dels tercers per al                   

subministrament de les seves dades de contacte i/o bancàries. 

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal us informem que les                  

vostres dades seran incorporades a un fitxer titularitat de la AFA amb la finalitat de gestionar la vostra                  

participació a la AFA i mantenir-vos informats de les nostres activitats. Podeu exercitar els Drets d’Accés,                

Confidencial, ús exclusiu de l’AFA 

 



 
 

 

 

 

FULL D’INSCRIPCIÓ MENJADOR 20-21                              AFA CEIP SANT JORDI 
Rectificació, Cancel·lació i Oposició enviant un correu electrònic a afasantjordi@gmail.com , o bé per correu               

postal remetent l’escrit a AFA CEIP Sant Jordi. C/Maria Isabel Ventosa, s/n, 08800 Vilanova i la Geltrú. 

Confidencial, ús exclusiu de l’AFA 
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