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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2018– 2019 

*ENVIAR AO MAIL anpadesar@gmail.com ou ao buzón da ANPA 

 DATOS PERSOAIS DO ALUMNO/A: 

1.-NOME E APELIDOS (alumno/a): _________________________________________________________  

2.-TELÉFONO 1:_________________3.-TELÉFONO 2:__________________ 4.-CURSO:  ______________  

5.-DATA NACEMENTO:___/___/___ 6.- MAIL ________________________________________________  

7.-OBSERVACIÓNS: _____________________________________________________________________    

BALONCESTO – mércores de 17:00 a 18:00 – 10.50 €/mes 

URBANDANCE (hip – hop, funky, break..): mércores de 17:00 a 18:00 – 10.50 €/mes 

OBRADOIRO DE GRAFFITIS: mércores de 17:00 a 18:30 – 14.50 €/mes 

PILATES EN FAMILIA: mércores de 17:00 a 18:00 – 10.50 €/mes 

MECANOGRAFÍA E OFIMÁTICA BÁSICA: mércores de 17:00 a 18:30 – 14.50 €/mes 

*As act de pilates e mecanografía están dirixidas ao alumnado do centro e os pais, nais, titores legais... 
As ACTIVIDADES nas que se forme grupo COMEZARÁN o 16 de xaneiro.  

IES DE SAR 

Autorizo a que ACTIVIDADES LÚDICAS GALICIA, S.L. me curse os recibos das Actividades Extraescolares 
solicitadas anteriormente ó número de conta abaixo indicado. 

 
TITULAR DA CONTA______________________________________________________________  
 
IBAN                    ENTIDADE    OFICINA          DC Nº CONTA 

                        

SINATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2018– 2019 

*ENVIAR AO MAIL anpadesar@gmail.com ou ao buzón da ANPA 

  DATOS PERSOAIS DO ALUMNO/A: 

1.-NOME E APELIDOS (alumno/a): _________________________________________________________  

2.-TELÉFONO 1:_________________3.-TELÉFONO 2:__________________ 4.-CURSO:  ______________  

5.-DATA NACEMENTO:___/___/___ 6.- MAIL _______________________________________________  

7.-OBSERVACIÓNS: _____________________________________________________________________    

BALONCESTO – mércores de 17:00 a 18:00 – 10.50 €/mes 

URBANDANCE (hip – hop, funky, break..): mércores de 17:00 a 18:00 – 10.50 €/mes 

OBRADOIRO DE GRAFFITIS: mércores de 17:00 a 18:30 – 14.50 €/mes 

PILATES EN FAMILIA: mércores de 17:00 a 18:00 – 10.50 €/mes 

MECANOGRAFÍA E OFIMÁTICA BÁSICA: mércores de 17:00 a 18:30 – 14.50 €/mes 

*As act de pilates e mecanografía están dirixidas ao alumnado do centro e os pais, nais, titores legais... 
As ACTIVIDADES nas que se forme grupo COMEZARÁN o 16 de xaneiro.  

IES DE SAR 

Autorizo a que ACTIVIDADES LÚDICAS GALICIA, S.L. me curse os recibos das Actividades Extraescolares 
solicitadas anteriormente ó número de conta abaixo indicado. 

 
TITULAR DA CONTA______________________________________________________________  
 
IBAN                    ENTIDADE    OFICINA          DC Nº CONTA 

                        

SINATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__De conformidade co Regulamento (UE) 2016/679, solicitámoslle os seus datos de carácter persoal, que serán 

tratados coa finalidade de xestionar os datos dos participantes nas actividades extraescolares, así como levar a 
cabo a xestión fiscal, contable e administrativa. Os datos poderán ser cedidos á administración tributaria, a 
bancos e entidades financeiras para a domiciliación de pagos e á xestoría para cumprir coas obrigas fiscais. Os 
datos proporcionados conservaranse mentres participe nas actividades extraescolares, ou durante os anos 
necesarios para cumprir coas obrigas legais. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando 
os seus datos persoais, polo tanto ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou 
solicitar a súa limitación, portabilidade ou supresión cando os datos xa non sexan necesarios.  

__  Autorizo o envío por E-Mail de comunicacións informativas 

__  Autorizo a publicación de imaxes en redes sociais e páxina web da empresa 

Poderá exercitar os dereitos de OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN, LIMITACIÓN, SUPRESIÓN E 
PORTABILIDADE mediante escrito dirixido a ACTIVIDADES LÚDICAS GALICIA, S.L., Camiño Igrexa 110, Vigo 33614 
acompañando fotocopia de DNI ou no seu defecto documento que acredite a súa debida identidade. 

FORMA DE PAGO: A FACTURACIÓN REALIZARASE DO 1 AO 5 DE CADA MES NA CONTA POR VOSTEDE 

INDICADA. PARA CURSAR A BAIXA NUNHA ACTIVIDADE/SERVIZO É NECESARIO COMUNICALO POR 

TELÉFONO OU MAIL ANTES DO DÍA 20 DO MES ANTERIOR. 

__De conformidade co Regulamento (UE) 2016/679, solicitámoslle os seus datos de carácter persoal, que serán 

tratados coa finalidade de xestionar os datos dos participantes nas actividades extraescolares, así como levar a 
cabo a xestión fiscal, contable e administrativa. Os datos poderán ser cedidos á administración tributaria, a 
bancos e entidades financeiras para a domiciliación de pagos e á xestoría para cumprir coas obrigas fiscais. Os 
datos proporcionados conservaranse mentres participe nas actividades extraescolares, ou durante os anos 
necesarios para cumprir coas obrigas legais. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando 
os seus datos persoais, polo tanto ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou 
solicitar a súa limitación, portabilidade ou supresión cando os datos xa non sexan necesarios.  
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PORTABILIDADE mediante escrito dirixido a ACTIVIDADES LÚDICAS GALICIA, S.L., Camiño Igrexa 110, Vigo 33614 
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