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Per poder participar en les activitats, cal ser soci de l’AMPA.
Respecteu les instal∙lacions, mobiliari i material.
Respecteu els horaris d’entrada i sortida.
Cal tenir un comportament adequat, ja que hi ha companys
treballant a l’aula.
Respecteu les indicacions del mestre/a‐monitor/a.
Respecteu les persones amb qui compartiu activitats i l’espai.
Aviseu quan preveieu no assistir a l’activitat.
Compromís per realitzar l’activitat durant tot el període en què ens
hem inscrit.
En cas de baixa o falta d’assistència, no se us retornaran els imports
abonats, excepte en supòsits de força major.
Aporteu el material necessari per efectuar l’activitat.
Feu el pagament corresponent dins del període indicat.
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EL NO COMPLIMENT DE LA NORMATIVA POT COMPORTAR LA BAIXA
DEFINITIVA DE L’ACTIVITAT SENSE DEVOLUCIÓ DE LA QUOTA.

EL NO COMPLIMENT DE LA NORMATIVA POT COMPORTAR LA BAIXA
DEFINITIVA DE L’ACTIVITAT SENSE DEVOLUCIÓ DE LA QUOTA.
L’ingrés de l’import de les activitats s’haurà de fer efectiu al compte de
l’AMPA:

En/Na..................................................................... amb DNI.......................
pare, mare o tutor/a de l’alumne/a................................................................
he llegit i accepto la normativa d’ús de les activitats extraescolars
gestionades per l’Ampa Vil∙la Romana.

ES09‐0081‐0018‐9800‐0151‐1259
Per a més informació, podeu consultar el web de l’AMPA:
www.ampavilaromana.com
o fer‐nos arribar un e‐mail a:
ampavilaromana@gmail.com

Data:



Signatura:

Per poder participar en les activitats, cal ser soci de l’AMPA.
Respecteu les instal∙lacions, mobiliari i material.
Respecteu els horaris d’entrada i sortida.
Cal tenir un comportament adequat, ja que hi ha companys
treballant a l’aula.
Respecteu les indicacions del mestre/a‐monitor/a.
Respecteu les persones amb qui compartiu activitats i l’espai.
Aviseu quan preveieu no assistir a l’activitat.
Compromís per realitzar l’activitat durant tot el període en què ens
hem inscrit.
En cas de baixa a mig curs o no assistència no se us retornaran els
imports abonats, excepte en supòsits de força major.
Aporteu el material necessari per efectuar l’activitat.
Feu el pagament corresponent dins del període indicat.

(Per lliurar a l’AMPA degudament complimentat)

(Per a les famílies)

