FULL INSCRIPCIÓ FUN WEEK SUMMER 2019
FW 1: MONSTERS
(1-5 Juliol)
FW 3: FARMYARD
(15-19 Juliol)
FW 5: SWAMP
(29 Juliol-2 Agost)

FUN WEEK SUMMER
2019

FW2: MOUNTAIN ADVENTURES
(8-12 Juliol)
FW 4: UNDER THE SEA
(22-26 Juliol)
FW 6: BEACH
FW 7: SWEETS
(26-30 Agost)
(2-6 Setembre)

Nom i cognoms alumne
Nom i cognoms
pare / mare
Telèfon de contacte
Telèfon mòbil
Correu electrònic de
contacte
Adreça
Població
Edat

D.N.I.
Pare / Mare
PARE

MARE

Codi postal
Data de naixement

(durant la Fun Week)

És alumne del curs
acadèmic 2018-2019?

SÍ

Reus Gaudí

NO
El nen / La nena té algun problema
important relacionat amb la salut o amb
els hàbits alimentaris?
Disposem d’informació sobre al·lèrgens
Segueix algun tipus de tractament mèdic?
Indiqueu el tractament i la freqüència

Reus Centre

Cambrils

Tarragona
Salou

IMPORT 135€ (alumne) / 145 € (no alumne)/ Amb dinar 175€ / 185€ (extern)
Efectiu

Domiciliació bancària (24 dígits)
IBAN _ _ _ _

Targeta

PAGAT

_ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Transferència bancària a nom de La Martina School, S.L. al núm.
ES22 0128 0573 42 0100036754 de Bankinter.
SÍ

NO

Num. Rebut__________

IMPORTANT! Els vostres fills han de dur:
Una bata que puguin embrutar durant les manualitats amb pintura.
Signatura:
A ________________ , el_______ de ______________ del 2019

FULL INSCRIPCIÓ FUN WEEK SUMMER 2019

ANNEX PROTECCIÓ DE DADES FULL INSCRIPCIÓ
Clàusules de recollida de dades
Les dades personals indicades s’incorporaran a un fitxer de dades responsabilitat del centre educatiu Kids&Us La Martina
Kids&Us, de titularitat de LA MARTINA SCHOOL S.L , que té per objecte l’adequada organització i prestació de les diferents
activitats i serveis desenvolupats per aquest Centre Educatiu. En cap cas s’utilitzaran les dades amb finalitats diferents
a les indicades, ni es comunicarà cap dada a cap persona aliena a la relació existent entre ambdues parts, sense
autorització expressa. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, teniu reconeguts i podreu exercir gratuïtament els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
contactant amb el propi centre, per mitjà d’una carta remesa a l’adreça C/ Gaudí 36 baixos, o per e-mail a l’adreça
lamartina@kidsandus.es
A fi de garantir que els nostres professors apliquen el mètode correctament i que el nivell d’aprenentatge dels alumnes
és l’adequat, les classes seran enregistrades. Per tant, autoritzo a gravar les classes a les quals assisteixi el meu fill /
la meva filla amb l’objectiu de poder auditar la qualitat de l’ensenyament del mètode Kids&Us. Aquestes imatges
s’utilitzaran només per a la realització de les corresponents auditories internes i no se’n farà cap ús diferent, tal com
s’indica en l’article 11.1 de la LO 15/1999. Aquestes imatges són propietat de La Martina School, SL. De la mateixa
manera, Kids&Us English SL durà a terme enquestes i estudis amb la finalitat d’assegurar la qualitat en el servei.
Autoritzo, segons l’article 7.3 de la LO 15/1999, que les dades de salut del meu fill/a, que proporciono, es facin servir de
forma adequada, amb la finalitat de tenir-ne una bona cura i protecció, i que es cedeixin, en aquells casos pertinents, als
serveis sanitaris (metges, infermeres, hospitals, etc.).
Igualment, garanteixo la veracitat de les dades personals proporcionades i em comprometo a facilitar-ne qualsevol
actualització. Cedeixo les dades personals o de contacte a La Martina School, SL per a la seva manipulació i
emmagatzematge, tal com s’indica en l’article 11.1 de la LO 15/1999.
La matriculació a aquest curs implica estar d’acord amb els preus de l’ensenyament i dels serveis i activitats
complementàries del Centre i acceptar les condicions de pagament establertes per la direcció.
El centre KIDS&US SCHOOL OF ENGLISH publica una revista trimestral, una memòria anual, la Programació General
Anual i disposa de webs de l’empresa i perfils de xarxes socials. Tant en les publicacions esmentades anteriorment com
en els webs s’inseriran diferents fotografies i/o vídeos que recolliran les activitats vinculades al Centre, tant lectives com
esportives, etc. És previsible que en algunes de les fotografies i/o vídeos hi apareguin de manera accessòria les imatges
d’alguns alumnes del centre duent a terme diverses activitats. No ho autoritzo
Autoritzo expressament a La Martina Kids&Us a enviar de manera puntual informació, activitats i publicacions. Si no ho
autoritzeu, cal que s’indiqui a la següent casella: No
El dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre
el Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge, i per la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal. La direcció de La Martina Kids&Us demana el consentiment als pares o tutors
legals per poder publicar les imatges on apareguin els seus fills i filles, on aquests siguin clarament identificables, i a
cedir aquestes imatges a qualsevol mitjà de comunicació extern, tant escrit com audiovisual, i tant al nostre país com de
forma internacional. Tal com s’indica en l’article 11 de la LOPD. (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre): No

Signat a

_________________________________ , a____ de ___________ de 2019

