Ajuntament de Pedreguer

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ A L’ESCOLA D’ESTIU D’ANGLÉS
DE L’AJUNTAMENT DE PEDREGUER 2017
A) DADES DE L’ALUMNE/A PARTICIPANT:
COGNOMS

NIF

NOM

DATA NAIXEMENT

ADREÇA

NIVELL SEGUIT DURANT
EL CURS 2016-2017

CENTRE

LOCALITAT

PROVÍNCIA

B) DADES DE LA PERSONA RESPONSABLE DE L’ALUMNE/A INSCRIT/A:
COGNOMS

NOM

NIF

DATA NAIXEMENT

CIUTADANIA

TELÈFON FIX

TELÈFON MÒBIL

CORREU ELECTRÒNIC

RELACIÓ AMB
L’ALUMNE/A INSCRIT

C) SETMANES EN QUÈ ES VOL PARTICIPAR:

1a setmana.

2a setmana.

3a setmana.

Complet (3 setmanes).

D) DRETS D’IMATGE

La persona sotasignada autoritza a l’Ajuntament de Pedreguer a publicar imatges del
seu fill/a, alumne/a participant en l’Escola d’Estiu d’Angles, al web i perfils de les xarxes
socials municipals, a la premsa, etc., sempre que tinguen relació amb l’esmentada
escola.

OBSERVACIONS (Si l’alumne/a que vol inscriure té alguna necessitat especial de caire alimentari,
sanitari o de qualsevol altra naturalesa, faça-ho constar ací):
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La persona sotasignada, com a responsable de l’alumne/a indicat/da en l’apartat A del
present document, en sol·licita la inscripció perquè participe en l’Escola d’Estiu
d’Anglès de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Pedreguer.
Caldrà adjuntar al present document el justificant d’haver realitzat el pagament de
la quota corresponent al següent número de compte corrent: ES57 0049 2537 62
1310106470. Preguem que, en el concepte de l’ingrés o transferència, es faça constar
el nom de l’alumne/a i la finalitat (ESCOLA D’ESTIU ANGLÉS).
En cas de necessitar un ajut per a fer front a la quota d’inscripció, en lloc del justificant
de pagament de la quota, caldrà adjuntar-hi la sol·licitud i la documentació
corresponents.
La selecció dels participants, que no podrà superar el màxim de 80 alumnes, es
realitzarà per rigorós ordre de presentació de la sol·licitud, i tenint en compte els
següents criteris:
1. Tindrà accés prioritari l'alumnat de l’IES Pedreguer.
2. Seguirà, en ordre de prioritat, l’alumnat empadronat a Pedreguer i que haja
realitzat estudis de secundària durant el curs 2016-2017 en altres centres.
3. En igualtat de condicions tindrà preferència l'alumnat de major edat.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: DEL 12 AL 26
DE JUNY DE 2017.

Pedreguer, a ......... de .................................. de 2017

Signat: .............................................................................

Sr. Alcalde de l' Ajuntament de Pedreguer
Les dades facilitades en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de
l'Ajuntament i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de
les seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància
presentada davant el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament.
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