“ESCOLA VUELTA AL COLE”
Dies 01,02,05,06,07,08 i 09 de setembre
Lloc de realització:
En el cas de no arribar al mínim de xiquets es juntarien totes la inscripcions per a realitzar-la en una única escola

CEIP HORTA MAJOR

CEIP MIGUEL HERNANDEZ
Dades del xiquet/a:

Nom i Cognoms:.................................................................................. Data Naixement: ............/............/............
Curs actual:.......................................... Col·legi on esta estudiant aquest curs .....................................................
Al·lèrgies i/o malalties: ...........................................................................................................................................
Dades mare/pare o tutor:

Nom pare/tutor:............................................................................ Telèfon:.............................................................
Nom mare/tutora:......................................................................... Telèfon:.............................................................
E-mail:................................................................ Telèfon GRUP WHATSAPP: …................................................

DIES D'ASSISTÈNCIA
De 9:00 a 14:00

PÚBLIC EN GENERAL

Segur d’Accidents inclòs

(Marcar amb “X”)

ESCOLA COMPLETA
(07 dies)

100 €

PREUS PARTICIPANTS EN
ACTIVITATS KAYFRA+
I GERMANS
(Marcar amb “X”)
90 €

DIES SOLTS (no inclou segur d’accidents)

PERMANÈNCIES PER DIA SOLT

PERMANÈNCIES
OPCIONAL
(amb un mínim de xiquets)
De 8:00 a 14:30
(Marcar amb “X”)
20 €

Indicar dia/es:

15 € ___________________________________

4€

Indicar dia/es:
___________________________________

Autorització Protecció de dades
En compliment del que establix la establix la Llei Orgànica de Protecció de dades de Caràcter Personal (LOPD) i el
Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), li informem que les seues dades de caràcter personal i els dels seus fills o menors al
seu càrrec que vostè ens facilite a través d'aquest formulari, seran objecte de tractament automatitzat en els nostres fitxers, amb la finalitat
de tramitar correctament l'activitat referida. L’autorització que els sol·licitem, autoritza a Kayfraplus S.L. a pendre fotografíes de
l’Esdeveniment i del xiquet, per a ús exclusiu d’aquesta activitat, podent aparèixer en la pàgina Web, xarxes socials, cartells i fullets
informatius del citat esdeveniment, en qualsevol de les seues edicions.

Alcoi,

de

de 2.022

Signat:_________________________

Per a formalitzar la reserva han d'entregar a Kayfraplus S.L. aquest full d'inscripció emplenat i
realitzar el pagament en efectiu, abans del començament de l'Escola
Teléfonos: 639-13-21-47 Carmen // 645-40-31-69 Ester

Email: info@kayfra.com

