ASSOCIACIÓ DE PARES i MARES D’ALUMNES
CEIP SANT LLUÍS
Benvolgudes famílies,
Des l'APIMA del centre us volem desitjar un bon inici de curs. Aquest curs tenim novetats pel que
fa a les inscripcions dels socis. El que volem és facilitar la tasca a les famílies, si es dóna el
número de compte el rebut es cobrarà anualment i si és en efectiu s'ha d'abonar anualment i
deixar el comprovant de pagament a les bústies de l'APIMA.
Opcions:
1- TRANSFERÈNCIA o INGRÉS EN COMPTE
CEIP SANT LLUIS “La Caixa”: ES30 2100 0772 100200026163
Concepte: “Quota de soci” i “Llinatges família” (pare i/o mare o tutor)
Exemple: Quota de soci – Família Pons Garriga
Un cop realitzant el pagament de 28 €, deixeu el formulari de dades que us adjuntem juntament
amb el comprovant del pagament a la bústia de l'Apima.
Aquesta opció l'hauran de realitzar les famílies cada any.

2- REBUT DOMICILIAT
DADES DE DOMICILIACIÓ BANCARIA – QUOTA 28€
E S
TITULAR:
DNI/NIE:
SIGNATURA TITULAR:

Escollint l'opció de domiciliació bancària, el sota-signant declara que és conscient dels possibles càrrecs en cas de
devolució, i assumeix les despeses en el següent intent de càrrec.
El rebut de soci serà carregat durant el primer trimestre, i amb la seva signatura autoritza a una renovació automàtica.
Les seves dades formaran part d’un fitxer propietat de l'APIMA, on segons la Llei de Protecció de Dades Personals es
podrà accedir, rectificar o anular les mateixes, així com donar-se de baixa, sempre per escrit.
Cursarà baixa automàticament quan les famílies ja no tinguin cap fill matriculat a l'escola.

Com a socis posarem el nostre granet de sorra perquè la nostra escola millori cada any i els
nostres fills i filles tinguin a la seva disposició millores. Un cop realitzat el pagament anual, tindrem
a la nostra disposició un carnet per família, que ens donarà l'opció de disposar de descomptes en
una sèrie de comerços adherits a la nostra associació i a la vegada podrem disposar de
descomptes en les activitats extraescolars.
Els socis de l'Apima només paguen una única quota de 28 € per família i curs escolar
Moltes gràcies per la vostra col·laboració!

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ
Dades de l'associat/s
NOM/S i LLINATGES:
MARE PARE TUTOR
TELÈFONS:
E-MAIL:
ADREÇA:
CODI POSTAL:

POBLACIÓ:

Dades dels fills/es
Fill 1: NOM i LLINATGES:

CURS:

Fill 2: NOM i LLINATGES:

CURS:

Fill 3: NOM i LLINATGES:

CURS:

Fill 4: NOM i LLINATGES:

CURS:

Dades per comunicacions generals de l'Apima

(Escolliu una o vàries opcions)

MISSATGES D’EMAIL A L’ADREÇA:

“WHATSAPP” AL TELÈFON:

Sant Luís, a __ de_________________de 20____
SIGNATURA PARE / MARE / TUTOR REPRESENTANT FAMÍLIA:

