TALLERS I MANUALITATS AL MES DE JUNY (TARDA)
DEL DIA 3 DE JUNY AL 21 DE JUNY (de 15,00 a 16,50 hores)
Benvolguts pares i mares:
Aquest curs escolar el centre ha organitzat Tallers i manualitats durant les tardes del dia 3 de juny fins al 21
de juny de 2013 en horari de 15:00 a 16,50 hores.

El preu del Taller i manualitats des del 3 de juny al 21 de juny de 15:00 a 16.50 hores és de 85€.
Si estau interessats en què els vostres fills i filles hi participin heu d'entregar la sol·licitud a Secretaria abans
de divendres dia 24 de maig.
*Aquestes activitats es duran a terme sempre i quan hi hagi un mínim de 15 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:

“L.O. 15/1999 (LOPD): Les dades personals proporcionades seran tractades i incorporades als fitxers de dades
de caràcter personal de la responsabilitat de COBADEC, S. Coop. (AULA BALEAR), amb la finalitat de dur a terme la
inscripció, gestió i control de l'activitat escollida.
El centre aprofitarà l'ocasió per a la realització de reportatges fotogràfics destinats exclusivament a la difusió de
les seves activitats. Aquesta difusió es pot fer mitjançant la revista de l'escola, revistes sectorials, així com a la web
www.aulabalear.org. En el cas que vostè no desitgi que la imatge de l'alumne sigui utilitzada per als fins esmentats
introdueixi una creu a continuació .
Per exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició pot dirigir-se, mitjançant instància per
escrit, a la Secretaria de COBADEC, S. Coop., amb domicili social al carrer Can Valero, n º 19, Polígon Can Valero de
Palma de Mallorca (07011), Illes Balears.”

