SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL CASAL DE NADAL 2017/2018
DADES DEL PARE/MARE/TUTOR:
Nom i Cognoms:
DNI:
Adreça:
Codi postal:
Correu electrònic:

Telèfon:
Població:

DADES DE L’ALUMNE/A:
Nom i Cognoms:
Edat:
□ DIA 27

□DIA 28

Curs:

□DIA 29

□DIA 2

□DIA3

□DIA4

□DIA 5

Calendari: 27, 28 i 29 de desembre i 2, 3, 4 i 5 de gener, de 09:00 a 13:00h, al centre
cívic.
Preu: 1 dia 5 €, 2 dies 10 €, 3 dies 15€, 4 o 5 dies 20 €, 6 o 7 dies 25 €.
ORDRE DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Mitjançant la firma d’aquest formulari d’ordre de domiciliació bancària, vostè autoritza a
l’Ajuntament de Tavèrnoles a enviar ordres a la seva entitat financera per cobrar el rebut del
casal de Nadal 2017/2018 al seu compte, i a la seva entitat financera per deure els imports
corresponents al seu compte d’acord amb les ordres del creditor. Com a part dels seus drets, té dret
a ser reemborsat per la seva entitat financera d’acord amb els termes i condicions subscrits amb la
seva entitat financera. Aquest reemborsament haurà de ser reclamat en un termini màxim de
8 setmanes a partir de la data en que es va realitzar el deute al seu compte.

Número de compte:
Tavèrnoles,

de

de 2017.

Signat,

AVÍS LEGAL
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer automatitzat per tal de
donar resposta a la sol·licitud que heu presentat. El responsable del fitxer és l’Ajuntament de
Tavèrnoles i podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les
vostres dades personals mitjançant comunicació escrita i adjuntar fotocòpia del DNI a la seu de
l’Ajuntament: C/ de l’església, 1. 08519 – Tavèrnoles.

C/ de l’Església núm. 1 08519 TAVÈRNOLES

telf. 93 888 73 08 fax 93 812 23 28 tavernoles@tavernoles.cat

