A.N.P.A. “Os Valados” do CEIP Vilaverde – Mourente
Rúa Vilaverde 9, Mourente. 36164 Pontevedra
Web: anpavilaverde.org
Tlf: 690.731.207 E-mail: info@anpavilaverde.org

10. INSCRICIÓN NA E.D.M. DE MOURENTE “ANPA OS VALADOS” E
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2017/18
Devolver cuberto e asinado antes do 27 de setembro (caixa do correo da ANPA). Cubrir en MAIÚSCULAS.
Despois desa data consultar dispoñibilidade de prazas.

Alumno / a
Curso

Data de
nacemento

Grupo

Socio
ANPA

Si
Non

Alerxias ou
circunstancias
a ter en conta
Persoa de
contacto

Teléfono

Email

Persoa de
contacto

Teléfono

Email

Persoa de
contacto

Teléfono

Email

E.D.M. de Mourente ANPA Os Valados
 Futbito
 Natación Campolongo
Dia: __________ Hora: ________
 Esgrima
 Bádminton
 Salvamento acuático
Día: __________ Hora: __________
 Zumba
 Balonmán

Actividades extraescolares non deportivas









Informática
Ballet
Percusión e canto tradicional
Debuxo e pintura
Preábaco
Ábaco
_______________________________
_______________________________

SI, desexo contratar o seguro de accidentes ofrecido pola ANPA para os socios (7€ / curso por neno/a)
En

,a

de

de 2017

(Firma da Nai, pai ou titor)
Nome, apelidos e NIF do pai, nai ou titor que asina:
En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de Decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), informámoslle que coa asinamento do presente formulario vostede consente que os
datos do presente formulario sexan tratados e incluídos en un ficheiro de datos de carácter persoal coa finalidade da xestión dos socios da ANPA. Dito ficheiro está dado de alta na Agencia Española
de protección de datos. O responsable do ficheiro é a ANPA “Os Valados” do CEIP Vilaverde-Mourente, con domicilio na Rúa Vilaverde 9, 36164 Pontevedra, a cal lle garante os seus dereitos de
acceso, rectificación, cancelación e oposición dos datos facilitados, nos termos e condicións previstos na propia LOPD, mediante unha comunicación por escrito dirixida á dirección indicada coas
excepcións existentes na lexislación vixente. Consente en recibir información a través do mail e teléfono móbil aportados, relativa as actividades levadas a cabo pola ANPA. Tamén consente que
durante as actividades organizadas pola ANPA se poidan realizar fotografías ou vídeos dos participantes da actividade, coa posibilidade de publicalas nas páxinas web ou redes sociais do centro ou da
propia ANPA.

