NÚMERO

BUTLLETA TAQUILLA

NOM i COGNOMS ALUMNE/A .........................................................................
CURS ............................ DNI ALUMNE/A ......................................................
ADREÇA ............................................................................ CP ....................
POBLACIÓ.................................. TEL. PARE/MARE/TUTOR ..............................
E-MAIL PARE/MARE/TUTOR: ..........................................................................
NOM i COGNOMS PARE/MARE/TUTOR .............................................................
DNI PARE/MARE/TUTOR .........................................
Signatura

DADES BANCÀRIES
Senyors:
Us agrairé que amb càrrec al meu compte/llibreta atengueu els rebuts que us
presentarà l’ AFA de l’ INSTITUT JOAN BROSSA
Titular del compte: ..........................................................................................
Banc/Caixa: ....................................................................................................
Número de compte amb IBAN (24 dígits)

E S
Data: ........................

Signatura

En compliment del article 5 de la LOPD, l'informem que les vostres dades quedaran incluïdes en els fitxers de l'AFA de l'institut Joan Brossa i seran
tractades per la gestió de l'entitat i per la gestió econòmioca de les activitats. Pot exercir el dret d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició al seu
tractametn enviant un correu electrònic a ampajoanbrossa@hotmail.com o bé presentant un escrit a la seu de l'AFA.

NORMES D’ÚS DE LA TAQUILLA

1. La taquilla és d’ús individual i no es pot compartir.
2. Es prohibeix pintar, ratllar o malmetre la pintura de les portes.
3. No es poden fer còpies de la clau que obre la taquilla.
4. No es pot danyar el pany, ni l’estructura general de la taquilla.
5. L’ incompliment de les anteriors normes, així com la pèrdua de la clau,
comportarà que el dipòsit no sigui retornat.
6. L' impagament del rebut serà motiu de baixa de l’ us de la taquilla si no es
fa efectiu en els cinc dies següents a la reclamació per part de l' AFA.

En/Na ...............................................................................................................
amb DNI ...........................
com a pare/mare/tutor de l’alumne/a ...................................................................
del curs ................... de l’ INSTITUT JOAN BROSSA, conec i accepto les normes d’ús i
les condicions establertes per a l’ ús de la taquilla.

Data: .......................................
Signat:

En compliment del article 5 de la LOPD, l'informem que les vostres dades quedaran incluïdes en els fitxers de l'AFA de l'institut Joan Brossa i seran
tractades per la gestió de l'entitat i per la gestió econòmioca de les activitats. Pot exercir el dret d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició al seu
tractametn enviant un correu electrònic a ampajoanbrossa@hotmail.com o bé presentant un escrit a la seu de l'AFA.

