
Núm. 3/2010-2011. Gener 2011 

, 
BUTLLETIINFORMATIU
 

AMPA COR DE MARIA DE FIGUERES
 

Estimats pares i mares, 

Com be sabeu, el proper mes de Febrer, concretament la setmana del 28 de febrer 

al 4 de mar9, els nostres fills/es no tindran escola. Des de I'AMPA i juntament amb 

I'empresa SENFO, estem organitzant un petit casalet per aquesta setmana. 

Com ja va passar a les activitats extraescolars, per poder realitzar aquest casalet hi 

ha d'haver un mínim garantit de nens/es apuntats (mínim 26), per aixó hem cregut 

oportú fer una pre-inscripció al casalet, per tal d'assegurar la realització del mateix. 

Aquesta pre-inscripció s'hauria d'entregar abans del proper día 21 de gener a la 

mateixa escola i consistiria en I'entrega a compte de 20€ per nenIa que, en el cas 

que no es realitzés el casalet es retornarien. 

Els horaris i preus, per tota la setmana, del casalet serien e/s següents: 

SERVEI HORARI PREU/USUARI SOCI PREU/USUARI NO SOC 

Casalet 9,00h a 17,OOh (amb menjador) 100,00 € 119,00 € 
9,00h a 13,00h i 

CasaJet de 15,00h a 17,00h(sense menjador) 70,00 € 74,00 € 

Cal tenir present que, si hi ha una demanda superior d'usuaris, més de 26, només al 

casalet i una demanda molt superior a 15 en el servei del menjador, podré haver-hi 

una modificació económica. 
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Núm. 3/2010-2011. Gener 2011 

PARE, MARE O TUTOR LEGAL
 

Cognoms: Nom: .
 

Domicili: Codi Postal: .
 

Municipi: TeI9fon: .
 

E-mail: .
 

FILL O FILLA
 

Cognoms: Nom: .
 

Data de naixement: Curs: .
 

DESITJO INSCRIURE AL/A LA MEUNA FILL/A AL CASALET QUE ES
 

REALITZARA LA SETMANA DEL 28 DE FEBRER AL 4 DE MARC A L'ESCOLA,
 

DINS D'AQUEST HORARI (marca amb una x aquelles opcions que vulgueu):
 

o HORARI DE 9,OOH A 17,OOH (arnb menjador) 

o HORARI DE 9,OOH A 17,OOH (sense menjador) 

ALTRES (Si tens alguna cosa a proposar-nos o a comunicar-nos, ara tens la 

oportunitat): 

En compliment del que disposa la L1ei Orgimica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caracter Personal, 
quedo assabentatlda que les meves dades personals, queden emmagatzemades en fitxers automatitzats titularitat de 
I'AMPA del Cor de Maria i que per exercir els drets d'accés, rectificació i cancel'lació que em reconeix I'esmentada L1ei, cal 
que dirigeixi un escrit a I'AMPA del Cor de Maria. 
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