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Hola pares i mares !!!
El proper dia 17 de maig de 2019 anirem d’excursió a La Fageda i la fàbrica de
iogurts ( Santa Pau ).
Sortirem a les 9 h de l’escola i tornarem a les 17 h aproximadament.
Cal portar:

esmorzar i dinar
calçat i roba adient

El preu de la sortida (bus + activitats) és de 22 euros.
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CONDICIONS D’ADMISSIÓ PER A PARTICIPAR
•
•
•

Haver retornat degudament signat el consentiment parental.
Haver fet el pagament de la sortida.
Haver mostrat una actitud correcta tant en les tasques diàries com en les
sortides anteriors.

D/Dª….....………………………..................................................................................................
major d’edat, amb DNI ………......................……...................………com a representant
parental de l’alumne/a ...................……...................……………………......................….
de ........... anys d’edat i de .............................curs , manifesto que accepto totes les
CONDICIONS D’ ADMISSIÓ, i, complint tots els requisits exigits,
DEMANO a la direcció pedagògica del Centre que admeti

que en/na

........................................................................................................ participi en l’activitat.
CONSENTO que el col·legi faci servir la informació i les dades que calguin del meu
fill, filla o tutelat, que siguin adients per a participar en l’activitat.
SUBSTITUEIXO EL MEU PODER PARENTAL a favor de la persona que el col·legi designi
a fi i efecte que em representi per a defensar els drets del meu/meva fill/a en cas
de necessitat.
SERVEI DE MENJADOR
Marcar en cas de ser alumne fixe al menjador i voler gaudir del pícnic a la
sortida.
Blanes, .......... de ............................................ de 2019
Signat representant parental

Us recordem que totes les dades que ens faciliteu en aquest document s’incorporaran a la Base de
Dades del Centre, amb la finalitat de poder-vos atendre correctament. Podeu accedir, rectificar,
cancel·lar i oposar-vos a que tractem les vostres dades dirigint-vos per escrit a la secretaria de
l’escola.

