
JORNADES DE MATÍ: Encercla la casella del preu del torn corresponent.

SETMANES PREU SETMANES PREU

1: Del 25 al 29 de juny 55 € 4: Del 16 al 20 de juliol 55 €

2: Del 2 al 6 de juliol 55 € 5: Del 23 al 27 de juliol 55 €

3: Del 9 al 13 de juliol 55 € 6: Del 3 al 7 de setembre 55 €

PAGAMENT 

Total a pagar:                                               Referència: Atenens Estiu     Tipus de pagament: Efectiu/Targeta.

CONSENTIMENT I AUTORITZACIÓ

En/na.......................................................................................  pare  mare  tutor  DNI..................................

PAGAMENT
Es realitzarà en efectiu o targeta de crèdit a la recepció del centre.

CONDICIONS DE LA BAIXA DE L’ACTIVITAT
Es podrà efectuar la baixa fins 5 dies abans de l’inici de l’activitat, en aquest cas suposarà la pèrdua del 25% del preu total. Si la baixa s’efectua fora de l’esmentat termini, suposarà la pèrdua total 
de l’import, a excepció de baixes per raons mèdiques que impedeixin assistir a les jornades mínim una setmana consecutiva. En aquest cas la sol·licitud haurà d’anar acompanyada del corresponent 
certificat mèdic i la petició haurà de ser gestionada amb el responsable de l’activitat, en aquest supòsit es retornarà el 75% de l’import comptabilitzat a partir del dia que causa baixa mèdica (baixes 
per malaltia infecciosa contagiosa, intervencions quirúrgiques, fractures,...).

PROTECCIÓ DE DADES. Mitjançant la signatura d’aquest formulari autoritzeu a Ateneu Les Bases AIE a incloure les vostres dades en un fitxer titularitat d’Ateneu Les Bases AIE amb la finalitat 
de tramitar la seva inscripció i rebre informació de properes activats organitzades per aquest centre. Pot exercir el dret d’accés, rectificació, opsició o cancel·lació enviant un escrit juntament amb 
una fotocopia del DNI a la direcció d’Ateneu Les Bases AIE amb domicili a Manresa, C/ Cintaires amb Blames (08242). Les seves dades podran ser cedides a tercers únicament pel compliment 
d’obligacions legalment establertes. En qualsevol cas, d’acord amb la L.O. 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, vostè pot, en tot moment, exercir els seus drets d’oposició, accés, 
rectificació i cancel·lació dirigint-se a Ateneu Les Bases, c/Cintaires amb Balmes, s/n 08242 Manresa. 
Igualment, garantiu la veracitat de les dades personals proporcionades, i us comprometeu a facilitar qualsevol actualització de les mateixes.

DRETS D’IMATGE. Ateneu Les Bases AIE pot difondre a través de diferents mitjans de comunicació imatges, fotos i vídeos de les activitats, on pot aparèixer el seu fill/a, amb la finalitat de promocio-
nar l’activitat o altres. Acceptar-ho, suposa la seva conformitat amb la present clàusula i autoritza a l’Ateneu Les Bases AIE a poder difondre aquestes imatges d’acord amb les finalitats indicades. 

CONSENTIMENT DEL PARE/MARE/TUTOR LEGAL. Consentiu l’alta efectuada al vostre fill/filla, i heu entès i esteu conformes amb la normativa d’Ateneu Les Bases AIE exposada a la pàgina web: 
www.ateneulesbases.cat. Autoritzeu que el vostre fill/a pugui ser traslladat a un centre mèdic per part de l’organització en cas de precisar assistència mèdica, i a cedir les dades de salut del vostre 
fill/a als serveis sanitaris (metges, infermres, hospitals...) en cas de necessitat, segons l’article 7.3 de la L.O. 15/1999. 
Accepteu que la responsabilitat d’Ateneu Les Bases AIE finalitza desprès de l’horari contractat de l’activitat.
Manifesteu que el vostre fill/a és apte per la pràctica de l’activitat i l’autoritzeu a participar en totes les sortides i activitats especials fora de la instal·lació previstes en la programació de les activitats.

           Signatura:             

A ......................... el ......... de/d’ ........................... de 2018    

 Autoritzo        No autoritzo

En qualsevol cas, d’acord amb la Llei O. 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, vostè pot, en tot moment, exercir els seus drets 
d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació, dirigint-se a Ateneu Les Bases, c/Cintaires amb Balmes, s/n 08242 Manresa, on podrà omplir el 
formulari pertinent. També pot anul·lar el consentiment i l’autorització present mitjançant el mateix procés.


