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Pagamento de actividades extraescolares curso 20192020
As actividades extraescolares este curso poderanse aboar ou ben mediante domiciliación bancaria dos
recibos cubrindo o formulario dispoñible nesta folla ou ben mediante transferencia bancaria dende a vosa
conta á conta da ANPA.

Baixas
As baixas de calquera actividade teñen que realizarse por escrito mediante o formulario dispoñible no local
da ANPA ou correo electrónico mínimo 5 días antes do comezo do mes da baixa. De non ser así
entenderase que o neno/a segue asistindo ás clases, polo que terán que pagar o mes ou meses completos
aínda que non asistan. No caso de actividades que se paguen por trimestres ou cuadrimestre aplicarase o
mesmo (5 días antes do comezo do trimestre ou cuadrimestre)

Pago mediante transferencia
Podedes facer o pago mediante transferencia bancaria dende a vosa contá á conta da ANPA

ES54-2100-4781-1702-0015-6775
indicando no concepto ou observacións o nome e apelido dos nenos e a actividade que se aboa. Non se
admiten ingresos en efectivo. Os periodos aboaranse completos nos primeiros días do período a aboar.
Exemplo de concepto: RAFAEL E LUCIA NADAL NADAL. PINTURA E FUTBITO – OUTUBRO
Prégase que garden os recibos de pago das actividades para poder aclarar calquera dúbida que poida
xurdir no pagamento.
O prezo mensual de cada actividade para os non socios incrementarase en 4€.

Domiciliación en conta das actividades (2019-2020)
O cobro cargarase na vosa conta o día 5 de cada mes ou periodo. Recordamos que en caso de baixa
deberán comunicalo con unha antelación mínima de 5 días antes do comezo do novo periodo. No caso de
devolución do recibo por causa non imputable á ANPA, repercutirase o importe dos posibles gastos.
Autorización: D/Dna

con DNI

, coma titular da conta bancaria co IBAN
autoriza que lle sexa cargado na devandita conta o importe das actividades extraescolares organizadas
pola ANPA Os Valados do CEIP Vilaverde dos seguintes nenos/as:
Alumno / a

En Pontevedra,

Actividades

(sinatura do titular)

En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de Decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e do RXPD (EU 2016/679), informámoslle que co asinamento do
presente formulario vostede consente que os datos sexan tratados e incluídos en un ficheiro de datos de carácter persoal coa finalidade da xestión dos pagos da actividades da ANPA. 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 e lexislación aplicable, 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.

