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Els informem que les dades que ens faciliten no seran cedides sota cap concepte sense la seua autorització. Seran tractats dintre de la normativa 
vigent en matèria de protecció de dades, Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal . (LOPD) Aques-
tes dades seran incloses en un fitxer informàtic denominat Menors. La funció de recollir aquestes dades és poder gestionar el  alta dels menors en 
els serveis que gestionem. La conseqüència de no complimentar degudament els formularis seria que no tenen accés als nostres serveis ni 
promocions. Mitjançant la complementació del formulari, accepten la recepció de publicitat o promocions dels nostres serveis. El responsable 
d’aquest fitxer és Tot Animació, S.L, con C.I.F.:B97267637 amb domicili a efectes de notificacions en Av.Jaume I, nº 10, baix  (46470) Catarroja de 
Valencia. Vostè té dret a rebre resposta de qualsevol pregunta, consulta o aclaració que derive dels formularis. Vostè te dret al accés, oposició, 
rectificació, cancel·lació, de les seues dades de caràcter personal, mitjançant un escrit a la direcció abans indicada o per coreu electrònic a in-
fo@grupotot.com. Totes les seues dades seran donades de baixa definitivament de la nostra base de dades per els motius següents: 1º- a petició 
seua. 2º- quant deixen de ser necessaris per als fins que motivaren la seua recollida. 

D/Da. ……………………………………….…..con DNI…………………... en el meu nom, autoritze expressament  a Tot Animació, S.L que la imatge 

del meu fill/a………………………………………………………………... puga aparèixer en fotografies corresponents a activitats organitzades per Tot 

Animació, S.L i publicades al seu  Web o en qualsevol altre medi de comunicació i difusió, sempre que es respecte la finalita t d’aquesta autoritza-

ció. Tot Animació, S.L es compromet a no cedir aquestes imatges  per a altra finalitat diferent a la autoritzada en aquest document. 

Data:………………………………………………..de………………………………………..de…………………………………................................................  

 

Signar:  

COL·LEGI SAN VICNTE FERRER 

HH. MARISTAS CULLERA 
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Autoritze al meu fill/a a realitzar els talleres corresponents: Marque amb una X l’horari escollit 

Done la meua conformitat per tal que cobren les mensualitat corresponents de la vesprada formativa al compte 
corrent següent:  
 
Nº de Compte 

(ADJUNTAR FOTOCOPIA LLIBRETA BANCARIA) 

 Per a la inscripció als tallers, aquesta fitxa haurà de ser complimentada  i entregada   al 

TUTOR fins el 21 de SETEMBRE o  mitjançant la web: www.grupotot.com/inscripcion-

talleres  

 L'horari d'atenció personalitzada a les famílies es realitzarà el dilluns 17 de SETEM-

PRE a  les 13.00h 

 Els xiquets /es que no apareixen inscrits, no podran assistir al taller fins el proper mes.  

 No s'obrirà cap grup si aquest no reuneix un mínim de 12 participants, del mateix mode 

el màxim s’estipula en 20 participants. 

 Les mensualitats es cobraran la primera setmana de cada mes. 

 Adjunten Fotocopia de la llibreta o rebut bancari on aparega el nombre de compte per 

tal d’evitar-nos errades al domiciliar els rebuts.  

 La gestió d’altes, a partir de novembre, les realitzarem telefònicament,  sempre 

abans del dia 25 de cada mes. (Departament d’administració) 

 La gestió de baixes les realitzarem telefònicament. No es realitzarà cap tipus de re-

emborsament parcial ni total per baixa a meitat de mes. (Departament d’administració). 

 GRUPOTOT no es farà responsable dels problemes derivats de la gestió d’altes o 

baixes que es realitzen amb el AMPA, Mestres i /o monitors i no directament amb 

l’empresa. 

 No podrà accedir al taller cap xiquet/a, sense haver gestionat amb nosaltres el alta 

prèviament, mai amb el monitor/a.  

 El pagament mai es realitzarà en metàl·lic, si desitgen consultar-nos qualsevol  proble-

ma amb les domiciliacions, no dubten en cridar-nos. 

 Les devolucions de rebuts bancaris, que no siguen per error  per part de l’empresa, 

seran reemborsats amb els recàrrecs corresponents (Comissió de devolució de re-

buts). 

 Per qualsevol pregunta, dubte o aclariment, pregunten a la coordinadora de extraes-

colars de GRUPOTOT o al telèfon 96 127 35 20 en horari de dilluns a divendres de 

9.00 a 14.00h i de 15.00 a 18.00h.   

CONSERVE AQUESTES INSTRUCCIONS  

Fitxa INSCRIPCIÓ  

CURS 2018/2019 

 Pare/Mare/Tutor/a.............................................................. 

 D.N.I:................................................................................... 

 Telèfon/ns.......................................................................... 

 Fill/a.................................................................................... 

 Edat............................Curs................................................ 

 Correu electrònic:………………………………………….... 

 Mestre/a - Tutor/a:………………………………………...… 

Descomptes especials 

 

 Matrícula Familiar: 8€ /curs escolar. (únic 

pagament per família) 

 Descomptes familiars 1€ de descompete 

per taller a partir del segon germà. 

 Descompte per inscripció a 

diversos tallers: 1€ de descom-

pte per taller, a partir del segon 

taller contractat. 

Marque amb una x, si no dóna el seu consentiment perquè les fotos que es pogueren realitzar al 
seu fill/a durant el desenvolupament de l'activitat, siguen utilitzades per l'empresa. 

 

PRIMÀRIA 

SECUNDÀRIA 

Signatura 


