TALLERS I MANUALITATS ALS CAPVESPRES DE JUNY I SETEMBRE

Benvolguts pares i mares:

Aquest curs escolar el centre ha organitzat tallers i manualitats durant els capvespres de juny i setembre,
en horari de 15:00 a 16:50 hores.
El preu del taller i manualitats és de :
Només el mes de JUNY : des del dia 1 al 21 de juny , en horari de 15:00 a 16,50 hores. 100€
Només el mes de SETEMBRE: des del dia 12 al 30 de setembre, en horari de 15:00 a 16,50 hores. 100€

JUNY i SETEMBRE : 180€

Marcau l’opció escollida i recordau que en el cas que trieu l’opció del mes de juny i setembre, i l’alumne/a
no faci l’activitat NO es retornaran els diners.
Si estau interessats que els vostres fills i filles hi participin heu d'entregar la sol·licitud i fer el pagament a
Secretaria abans de dimecres dia 20 de maig.
*Aquestes activitats es duran a terme sempre i quan hi hagi un mínim de 13 participants.
*No hi haurà servei de guarderia de 16.50 a 18.00 hores

Llinatges i nom de l'alumne/a....................................................................................
Curs.......................Nom del pare, mare o tutor legal..................................................
Telèfons de contacte................................................................................................

Signatura del pare, mare o tutor legal:

Data:

Informació sobre protecció de dades: El responsable del tractament dels dades personals és AULA BALEAR, S. Coop. (En endavant el
Centre), amb domicili al carrer Can Valero, n 19, (07011) Polígon Can Valero de Palma (Illes Balears). Aquestes dades seran tractades
per atendre la seva sol·licitud d'inscripció i el correcte desenvolupament de la present activitat, basant-se la seva sol·licitud, els
nostres interessos legítims i obligacions legals. Aquestes dades seran conservades mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en
tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per atendre els possibles responsabilitats nascudes del tractament. No
comunicarem dades a tercers excepte obligació legal o amb el seu consentiment. Té dret a sol·licitar l'accés a les seves dades
personals, el seu rectificació, supressió o portabilitat, la limitació del seu tractament, a oposar-se al tractament, així com a presentar
una reclamació davant d'una autoritat de control.
Imatge d'alumnes: Amb fins formatius i per informar al públic sobre les nostres activitats, podem prendre vídeos o fotos de
l'alumnat, i difondre-les mitjançant la revista de l'escola, revistes sectorials, així com a la web www.aulabalear.org, de manera no
limitadora. El consentiment és prestat de forma gratuïta, pel temps que el centre consideri necessari per als esmentats fins, i segons
el que disposa la L.O. 1/1982, sobre protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
 Autoritzo l'ús de la imatge / veu del meu fill / filla pel centre.

