Matriculació curs 2018-19.
ALGUAIRE
Aquest any volem avançar la inscripció per al proper curs de les classes d’anglès extraescolar
(de P3 a 6è), d’aquesta manera podrem millorar l’organització de:






Grups
Horaris
Professorat
Material
Aules, etc.

Per realitzar la matrícula del pròxim curs s’han de seguir els següents passos:
1- Complementació de les dades de l’alumne que es pot fer retornant aquest document complet i
entregar-lo al professorat d‘extraescolar o a l’AMPA.
Una altra
possibilitat és emplenar les dades en el següent enllaç:
http://misterenglish.es/index.php/ca/matricula
2- Emplenar l’Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA i retornar-la al professorat
d’extraescolar o a l’AMPA.
S’ha d’entregar la matrícula abans del 31 de maig del 2018.
3- Mes de Juliol: Comunicarem els horaris i grups d’alumnes.
Si voleu qualsevol aclariment podeu trucar a l’acadèmia tel: 973-271017 (Javier)

Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA - ALGUAIRE
A complimentar pel creditor
Identificador del creditor:
G25033192
Nom del creditor:
AMPA CEIP TERESA BERGADA
Adreça:
LA BASSA, S/N
Codi postal – Població – Província:
25125
ALGUAIRE LLEIDA
País:
ESPANYA
Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) el creditor a enviar
instruccions a l’entitat del deutor per carregar al seu compte i (B) a l’entitat per efectuar els càrrecs
en compte seguint les instruccions del creditor. Com part dels seus drets, el deutor està legitimat al
reemborsament per la seva entitat en els terminis i condicions del contracte subscrit amb la mateixa.
La sol·licitud de reemborsament ha d’efectuar-se dins de les vuit setmanes que segueixen a la data
de càrrec en compte.
Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets a la seva entitat financera.
A complimentar pel deutor:
Nom del deutor:
Adreça del deutor:
Codi postal – Població – Província
País del deutor:
Número de compte - IBAN

Tipus de pagament:

-

-

-

Pagament recurrent

o

Pagament únic

Data – Població: _______________________
Signatura del deutor:

TOTS ELS CAMPS HAN D’ESSER COMPLIMENTATS OBLIGATÒRIAMENT UN COP SIGNADA
AQUESTA ORDRE DE DOMICILIACIÓ HA D’ESSER ENVIADA AL CREDITOR PER A LA SEVA
CUSTÒDIA.

FITXA MATRICULA

CEIP TERESA BERGADA- ALGUAIRE

CODI:

NOM I COGNOMS___________________________________________
DATA DE NAIXEMENT____________________________
ADREÇA________________________________________
POBLACIÓ______________C.POSTAL_______________
E-MAIL_________________________________________
TELEFONS__________________

_________________

NOM DELS PARES____________

________________

CURS QUE FA A L’ESCOLA (17-18)________________
NIVELL___________________________HORARI____________________________ (NO EMPLENAR)
DRETS D’IMATGE
Global teaching, s.l. es compromet a tractar de forma absolutament confidencial tots els seus dades de caracter personal Responsabe del tractament de les
seves dades personals: GLOBAL TEACHING, S.L. NIF B25222340 C. CAMP DE MART, 20 25006 LLEIDA TELEFON 973271017 misterenglis@hotmail.com
FINALITAT DEL TRACTE DE LES SEVES DADES: GLOBAL TEACHING, SL.L tractem la informació que ens facilita per gestionar els nostres cursos, per la
gestió administrativa i comercial del centre. CONSERVACIÓ DE LES DADES: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la
relació com a alumne i no es sol.liciti la supressió per part de l'interessat. DESTINATARIS: Les seves dades seran tractades per GLOBAL TEACHING.S.L.
DRETS Pot exercir els seus drets d'accés,, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat de les seves dades, dirigint-se a nostre domicili
fiscal o mitjançamnt el correu electronic, havent d'identificar-se degudament i sol.lictar clarament el dret a exercir. El dret a la propia imatge està reconegut en
l'article 18.1 de la Constittució 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, per present
document dóna consentiment a GLOBAL TEACHING, S.L. a captar la seva pròpia imatge, ja sigui a través de càmares o video càmara, en que l'afectat resulti
clarament identificable. L'exercici de la captació de les imatges identificable . L'exercici de la captació de les imatges o vídeos) per part de GLOBAL TEACHING,
S.L. o una altra empresa delegada, estarà limitat al conjunt d'activitats desenvolupades dins l'ambit de la seva activitat professional i podran ser publicades a les
xarxes socials del responsable, web, fulletons, revistes, etc. GLOBAL TEACHING.L.L. es compromet a adoptar en tot moment les oportunes mesures de
seguretat per evitar l'accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges.

He llegit i accepto els termes i condicions de dret de LOPD i imatge.

Si, desitjo ser informat dels nostres cursos i serveis.

Si, autoritzo la publicació d'imatges.

Si, autoritzo la filmació del transcurs de la classe

En ________________________, ____ de ___________________________ de 20___

Firma

