Mesedez, bete hurrengo datuak zuen seme alaben izen ematea burutzeko. Gogoratu, izen emate epea maiatzaren
14-tik 25-ra irekita egongo dela.
Astea parte hartzaile bakoitzeko 65€ izango dira, eta zaintza zerbitzua 6,60€ aste bakoitzeko. Udalekuak, adin
guztietara zuzenduta daude eta beste zentro batzuetako umeak apuntatu ahal dira.
Parte hartzaile bakoitzak ordaindu beharreko diru kopurua, CAJA RURALeko hurrengo kontu zenbakian sartu beharko
da: ES09 3008 0199 7219 3082 2729 (Haurraren izena eta 2 abizen jarri).
Izen mate orria beteta eta sinatuta dagoenean, AMPAren postontzian sartu beharko da ordainagiriarekin. Informazio
gehiago behar izatekoan, idatzi hurrengo helbidera: rincondeljuegoumandi@gmail.com. Jolas txokoak hasi baino
lehen, familiekin bilera informatibo bat egingo da.

Parte hartzailearen datuak
Izen abizenak:
Jaiotze data:

Maila:

Gaixotasun, alergiak, sendagaiak eta bestelako oharrak:

HPBen begiralea behar du? Bai

Ez

Ba al daki igeri egiten? Bai

Ez

Aita, ama edo tutore legalaren datuak
Izen abizenak aita/turorea:
Izen abizenak ama/turorea:
Telefono zenbakia 1:

Telefono zenbakia 2:

Posta elektronikoa:

Asistentzia udalekuetara

Seinalatu X batekin hautatutako asteak eta zerbitzuak.
Udalekuak (09:3013:30)
Astea 1
Astea 2

Ekainaren 25tik
ekainaren 29era
Uztailaren 2tik-6ra

Astea 3

Uztailaren 9etik-13ra

Astea 4

Uztailaren 16etik-20ra

Goizeko zaintza*
(09:00-09:30)

* Goizeko zaintza eta jantokiko zerbitzuak emateko, gutxienez 15 pertsonek eskatu beharko dute

Eguerdiko zaintza*
(13:30-14:00)

Seme alabak jasotzeko baimendutako pertsonak
Mesedez, aipatu gurasoaz gain zuen seme alabak jasotzeko baimena izango duten beste pertsonen datuak.
Izen abizenak

Lotura

NAN

Familien baimena

Nik,
seme/alaba
hartzeko baimena ematen diot.

,
NAN zenbakiarekin, nire
ri, Umandi Ikastolako AMPAk 2018ko udarako antolatutako Udalekuetan parte

Baita, larrialdi egoera bat egonez gero, udalekuetako arduradunek eta zerbitzu medikuek nire seme/alabaz arduratzeko onespena
ematen dut ere.
Aldi berean, nire seme/alabaren argazkiak udalekuetako blog pribatuan agertzeko eta AMPAk iraganean zerbitzu honen
hezkuntza aurkezpenak burutzerakoan erabiltzeko baimena ematen dut.
Bukatzeko, nire seme/alaba udalekuetan programatutako irteeretara ateratzeko baimena ematen dut.
Edo kontrako kasuan, seinalatu aproposak kontsideratutako aukerak
EZ dut baimenik ematen, larrialdi egoera bat egonez gero, udalekuetako arduradunek eta zerbitzu medikuek nire seme/alabaz
arduratzeko.
EZ dut baimenik ematen, nire seme/alabaren argazkiak udalekuetako blog pribatuan agertzeko eta AMPAk iraganean zerbitzu
honen hezkuntza aurkezpenak burutzerakoan erabiltzeko.
EZ dut baimenik ematen, nire seme/alaba udalekuetan programatutako irteeretara ateratzeko

(Aita, ama edo tutorearen sinadura)

DATU PERTSONALEN BABESERAKO LEGEA:
Jakinarazten dizuegu, datu pertsonalak udalekuak kudeatuko dituzten AMPAren ardurapeko fitxategi batean tratatu eta gordeko
direla. Datu Pertsonalen Babeserako 15/1999 Lege Organikoa jarraituz, aukera izango duzue datu horiek eskuratzeko,
zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurkatzeko, hurrengo helbidera zuzenduz: rincondeljuegoumandi@gmail.com

