AJUNTAMENT D’ESTERRI D’ÀNEU

PREINSCRIPCIÓ A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
CURS 201_ - 202_
Número d’ordre de la sol·licitud _____
1. DADES DE L’ALUMNE
Cognoms _________________________________________ Nom _____________________
Domicili ____________________________________________________________________
Localitat ____________________________________________________________________
Data de Naixement ___________________
Al·lega necessitats educatives especials?

SI ____

NO ____

Servei sol·licitat ______________________________________________________________
Data inici ___________________
2. DADES DELS PARES O TUTORS
Pare o tutor ________________________________________________________________
DNI núm. ___________________

Telèfon _______________________________________

Correu-e ___________________________________________________________________
Mare o tutora _______________________________________________________________
DNI núm. ___________________

Telèfon _______________________________________

Correu-e ___________________________________________________________________
Raó social i adreça de llurs llocs de treball

Telèfon

PARE / TUTOR __________________________________________

_________________

MARE / TUTORA _________________________________________

_________________

Esterri d’Àneu, ____ de/d’________________ de 201__

Signatura

Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un fitxer responsabilitat de l’Ajuntament d'Esterri d'Àneu. Conforme allò
disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que pot exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Ajuntament d'Esterri d'Àneu Pl. la Closa, 1 - 25580 Esterri d'Àneu

Pl. la Closa, 1 - 25580 Esterri d’Àneu

Tel. 973626005

Fax 973626750

correu-e: ajuntament@esterrianeu.cat

AUTORITZACIÓ PER A DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
El senyor / la senyora
amb NIF núm.
amb domicili a
codi postal

població

i telèfon
en qualitat de pare/mare/tutor/tutora:
del nen/de la nena:

AUTORITZO
a l’Ajuntament d’Esterri d’Àneu al cobrament mitjançant domiciliació bancària al compte de l’entitat:

IBAN (24 dígits): ____________________________________________________________________
concepte: TAXA PEL SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
d’acord amb l’ordenança fiscal vigent.
Esterri d’Àneu, a

de

de 201
Signatura:

Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un fitxer responsabilitat de l’Ajuntament d'Esterri d'Àneu. Conforme allò
disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que pot exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Ajuntament d'Esterri d'Àneu Pl. la Closa, 1 - 25580 Esterri d'Àneu

