ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2018/2019
Estimadas familias:
Este curso escolar 2018-2019 continuaranse desenvolvendo no Colexio as seguintes actividades extraescolares aprobadas polo
Consello Escolar:
ACTIVIDADE

DURACIÓN E HORARIO

CUSTO MENSUAL POR
ALUMNO

RESPONSABLE

BALONCESTO

Xoves: 17:30 a 18:30 horas

CPR SAGRADO CORAZÓN

14 €

RUGBI TAG

Mércores: 17:30 a 18:30 horas

CAMPUS UNIVERSITARIO OURENSE
RUGBY CLUB

14 € *

OBRADOIRO DE INGLÉS

Luns e xoves: 17:30 a 18:30 horas

SEVENKITH ENGLISH INSTITUTE

39 € **

PATINAXE

Martes: 17:30 a 19:30 horas

ROLLER OURENSE

18 €***

* Máis un pago anual de 35 € de ficha federativa.
** Máis un pago anual de 21€ de materiais de estudo, excluído o libro de texto.
*** Máis un pago anual de 15 € ou 13,50 € cando son irmáns, de matrícula.

Para poder levar a cabo unha actividade é necesario que se inscriban nela un mínimo de 10 alumnos/as e o compromiso de
manterse nesa actividade ata final de curso.

FICHA DE INSCRICIÓN

(Entregar o/a titor/a ou en conserxaría. Data límite de entrega o día 28 de setembro, venres).
NOME E APELIDOS DO ALUMNO/A:
IDADE:

ETAPA:

CURSO:

TELÉFONO/S DE CONTACTO:

ACTIVIDADE/S NAS QUE SE INSCRIBE:

ASINADO O/A PAI/NAI/TITOR/A LEGAL:

Nome e Apelidos da persoa que asina:
PROTECCIÓN DE DATOS: CPR Plurilingüe Sagrado Corazón como Responsable do tratamento infórmalle que a finalidade do tratamento é xestionar a información das actividades
realizadas no Centro polo Responsable. Os seus datos conservaranse namentres exista interese xeral mutuo para elo. Coa lexitimación do consentimento do interesado ou pola
execución ou desenvolvemento dun acordo. Os seus datos non se cederán a terceiros, agás obriga legal ou para acabar o fin antes exposto. Poderá exercer os seus dereitos de
acceso, rectificación, supresión, oposición, así como outros dereitos desenvolvidos no RGPD, na dirección: CPR Plurilingüe Sagrado Corazón, Praza Irmáns Prieto 7, 32500 O
Carballiño, Ourense; ou enviando e-mail a cpr.sagrado.corazon.carballino@edu.xunta.es.
Ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos no suposto que considere que non se atenderon de xeito conveniente o exercicio dos seus
dereitos. O prazo máximo para resolver é dun mes; a contar desde a recepción da súa solicitude. No caso de producirse algunha modificación dos seus datos, agradecémoslle que
nolo notifique debidamente por escrito coa finalidade de manter os seus datos actualizados.

O Carballiño, a ______ de _________________ de 2018

CPR Plurilingüe Sagrado Corazón - Franciscanas Praza Irmáns Prieto, 7 32500 O Carballiño

Tel.: 988 270 194

http://sagradocorazonocarballino.anamogas.org

