
MECA CENTRE
SISTEMES INFORMÀTICS i AUDIOVISUALS

R

Treball  del  cos  que  promou  la  coordinació,  l’expressió 

corporal  i  la  musicalitat,  a  partir  d’activitats  lúdiques  i 

dinàmiques  que  permetran  gaudir  de  la  dansa  en  totes  les 

seves modalitats.

TEATRE

per a alumnes de P4 a 2n

IBAN

E S

Butlleta de pre-inscripció                        Escola Sant Jordi (Sant Vicens de Montalt) - Teatre de P4 a 2n

Nom: _________________________ Cognoms: __________________________________________Població: _________________

Adreça: ________________________________________________ Data naixament: ____________ Telf: _____________________

Mobil: ____________________  Curs: __________ Email: ____________________________________________________________

Nom i cognoms pare/mare: __________________________________________________ DNI pare/mare: ____________________
   

       Feu arribar aquesta butlleta a la consergeria, a la bústia de l’AMPA o per email  a mecacentre@mecacentre.com

 abans del 15 de juny

Per a més informació podeu trucar al telèfon 972 610 287

Responsable Identitat: MECA CENTRE S.L.U – NIF: B17330127 Direcció postal: C/Barris i Buixó cnt. Picasso s/n Població: Palafrugell C.P: 17200 Província: Girona 

Telèfon: 972610287   Correu electrònic: mecacentre@mecacentre.com 

“En nom de l’empresa tractem la informació que ens ha facilitat amb el % de prestar-li els serveis sol•licitats i realitzar la facturació del mateix. Les dades proporcio-

nades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran a tercers 

a menys que existeixi una obligació legal. Vostè té el dret a obtenir con%rmació sobre si a MECA CENTRE S.L.U. estem tractant les seves dades personals i per tant, té 

dret a accedir a les seves dades personals, recti%car les dades inexactes o sol•licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. “

Sí, ho autoritzo (necessari per a poder fer la inscripció)

No

Signatura

L’AMPA de l’Escola Sant Jordi i Meca Centre 

Sistemes Audiovisuals organitzen activitats

extraescolars pel curs 2019-2020

Dia: dimarts i dijous        Hora: 17:00h a 18:00h      Inici: 1 d’octubre

Preu: 42€/mes


