Formulari de baixa del servei
de menjador curs 2017-18

Número de soci : ___________

Nom de la família ha de correspondre als cognoms de l’alumne : _______________________________________________
Alumne:
Noms i curs El nom de l’alumne i el curs que esta cursant actualment
_____________________________________________________________________________________________

Dades de la mare, pare o tutor/a legal Aquesta persona es considerarà el contacte principal
Nom
Cognoms
_______________________
____________________________________________________________________________
Relació pare / mare / tutor …
Telèfonmòbil i/o fix
Correu electrònic
_______________________
______________________________
__________________________________________
Adreça
Població codi postal i nom de la població
_________________________________________________________
__________________________________________
Data efectiva de la baixa_________________
Observacions

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Cessament del servei
El cessament del servei s’ha de comunicar amb un mínim de 10 dies d’antelació. En cas de no respectar aquest termini, la data efectiva de la
baixa serà de 10 dies a partir de la data d’entrega d’aquest formulari.
A partir de la data efectiva de la baixa l’alumne deixarà de ser usuari del servei de menjador. En el cas de voler tornar a fer us d’aquest servei
caldrà presentar un nou document d’inscripció al servei de menjador.

Signatura i data

___de ___________ de 20_____
El signant es responsabilitza de la veracitat de les dades i de comptar amb l'autorització dels tercers per al subministrament de les seves dades
de contacte i/o bancàries. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal us informem que les vostres
dades seran incorporades a un fitxer titularitat de l’AMPA amb la finalitat de gestionar la vostra participació a l’AMPA i mantenir-vos informats
de les nostres activitats. Podeu exercitar els Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a
secretaria@ampalatordera.cat o bé per correu postal remetent l’escrit a l’adreça de l’AMPA.

Adreça: c/Margarida, 1 08460 StaMaPalautordera Telèfon: 93 867 46 16 correu electrònic: info@ampalatordera.cat
web: http://www.ampalatordera.cat

