
En/na______________________________________________________________________________________________________________________ amb
DNI___________________________________________ com a _______________________d'en/de na___________________________________________

Autoritzo a participar en l'activitat de referència. Igualment, em declaro coneixedor de la normativa i condicions
de participació i del projecte educatiu, acceptant-les mitjançant l'acte d'aquesta signatura.
Autoritzo la domiciliació bancària pel pagament dels rebuts a l’Entitat Bancària, i número de compte corrent
apuntats.
Autoritzo al/la meu/meva fill/a a sortir de l'escola acompanyat/da del monitor/a de les activitat extraescolar
apuntades per tal de poder-la realitzar de manera adequada.
I alhora consento expressament i autoritzo a DeTotsColors per a què tracti i cedeixi les dades que
voluntàriament facilito,  per a què pugui realitzar i publicar les imatges del participant, grup de whats app per tal
d’organitzar les activitats, d'acord amb el tractament i finalitat que s'indica en aquest mateix imprès.

                                                                Signatura del titular de compte i del pare mare o tutor legal

Inscripció 
NOM: 

COGNOMS: 

CURS:

DADES BANCÀRIES

ADREÇA: _________________________________________________________________________

POBLACIÓ:___________________________________________ CODI POSTAL: ____________

ADREÇA ELECTRÒNICA: _________________________________________________________

TELÈFON PARE: ______________________   TELÈFON MARE: ________________________

ALTRES TELEFONS:________________________________

NOM PARE, MARE O TUTOR LEGAL: _____________________________________________

QUI EL VINDRÀ A BUSCAR: ______________________________________________________

NÚMERO DEL COMPTE I IBAN: _____________________________________________________
 
NOM DEL TITULAR:  ________________________________________________________________

DNI: ___________________________________________

AUTORITZACIONS

DE TOTS COLORS 22-23



NOM: 

COGNOMS: 

CURS:

ACTIVITAT PREU

ACOLLIDA 26,00€

ANGLÈS PRIMÀRIA

ANGLÈS INFANTIL

MENJAJOCS

Inscripció 

ORDINOGRAFIA

MULTIESPORTS

PATINATGE

CERÀMICA

PISCINA INFANTIL

26,00€

25,00€

20,00€

25,00€

20,00€

56,00€ trimestre

48,00€ trimestre

15,00€

ZUMBA

KARATE

PISCINA PRIMÀRIA

28,00€

36,00€

20,00€

FRANCÈS 5È I 6È 28,00€

El  preu de la piscina es pot veure incrementat en funció de la puja da de l'IPC que ens
apliquin des del Tossalet 

TALLERS ART 17,00€



Normativa 
DE TOTS COLORS 22-23

La inscripció a les activitats és  anual i els pagaments seran  mensuals,   excepte en el cas de la piscina

que serà trimestral i es farà per avançat.

Si algú vol donar-se de baixa d'una activitat podrà fer-ho al final de cada trimestre natural (desembre i març)

mitjançant correu electrònic.

Les activitats extraescolars del curs estan planificades d'octubre a juny per tant aquest últim mes no serà

possible donar-se de baixa.

Si algú vol apuntar-se a alguna activitat nova podrà fer-ho al principi de cada mes sempre que hi hagi places

disponibles.

El mínim de nens per poder fer l'activitat és de 10. Si alguna activitat queda anul·lada es comunicarà a les

famílies afectades i es valorarà si s'incrementa el preu o s'anul·la.

Els rebuts es cobraran entre el dia 5 i el 10 de cada mes per domiciliació  bancària.

Els rebuts retornats  més les despeses (4€) aniran a càrrec del titular del compte.

Les extraescolars tenen el mateix calendari que l'escola.  Per tant, els dies de festa de lliure disposició no hi

haurà extraescolar.  El dimecres de patum només hi haurà acollida. I l'últim dia del primer trimestre (Dia de

Pastorets i jornada intensiva), no hi haurà les activitats del migdia.

Durant la jornada intensiva de juny, s'intenta adaptar els horaris de les extraescolars del  migdia. Durant el

maig s'informarà del nou horari.

En cap cas es retornaran els diners si coincideix l'activitat amb una sortida programada pel centre escolar.


