
                                                                          

 

En cumprimento da Ley Orgánica de Proteccion de Datos de carácter persoal (LOPD 15/1999) informámoslle de que os datos que proporcione pasarán a formar parte dun ficheiro propiedade da ANPA 

DR FLEMING E ACADEMIA ELISA cunha finalidade informativa para a xestión administrativa necesaria para prestar este servizo. O/a interesado/a poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, 
cancelación e oposición recoñecidos expresamente na citada  LOPD 15/1999, por escrito dirixido ás entidades que xestionan e imparten o servizo. 

 FICHA DE INSCRICIÓN DO SERVIZO DE PLAN MADRUGA CURSO 2020/2021 

 

 

UTILIZACIÓN DO SERVIZO 

Dende o día  Do mes  Opción elexida  

Dias da semana  Hora de entrada  

DATOS DE INTERESE 
Teléfonos de contacto durante a actividade   

Observacións (alerxias, medicacións, e outros datos que poidan repercutir na actividade do neno/a): 

 PREZOS DO SERVIZO* 

 
* Estes prezos poderán variar en función do número de usuarios e monitores necesarios para levar a cabo o 
servizo acorde a normativa vixente. Estes prezos están calculados para 25 usuarios con 2 monitores titulados. 
As baixas ou modificación de datos do servizo deberanse comunicar á Anpa antes do día 20 de cada mes. 
O pagamento do servizo farase nos primeiros días do mes mediante ingreso ou transferencia bancaria na conta da Anpa           
Dr. Fleming da entidade Abanca: ES38 2080/5542/293000005750, e facendo constar no concepto PLAN MADRUGA+NOME DO 
NENO/A. 
Dias soltos: este servizo estará suxeito a dispoñibilidade e tamén, por cuestión de xestión do seguro, só poderá ser utilizado por 
usuarios asociados ou que teñan pagado o seguro con anterioridade. Asimesmo é imprescindible que se consulte a 
dispoñibilidade da praza con antelación como mínimo do día anterior laborable durante horario laboral á Anpa. O pagamento 
farase mediante ingreso ou transferencia bancaria. 
Os usuarios que non sexan socios terán que aboar  10 euros anuais en concepto de seguro de accidentes e aplicaránselle as 
tarifas para non socios. 
A entrega da documentación requerida farase preferentemente a través do correo electrónico da Anpa: 
anpa.anexoalomba@outlook.com 
Como pai, nai, titor/a autoriza ás entidades ANPA DOUTOR FLEMING e ACADEMIA ELISA ESCOLA DE OCIO E TEMPO LIBRE, para a 
recollida de imaxes que poidan ser utilizadas en publicacións posteriores (Marque cun X onde corresponda) 

 

Sinatura e data : 

NOME E APELIDOS DO NENO/A IDADE CURSO SOCIO/A (SI/NON) 
    
    
    

NOME E APELIDOS DO PAI/NAI, TITOR/A DOMICILIO 
  

E-MAIL: TELEFONOS: 

 Tarifas socios Tarifas NON socios 

Horarios Tarifa socio Irmáns pequenos Tarifa NON socio Irmáns pequenos 

Opción A: Entrada 7:45 32€/mes 29 €/mes 40€/mes 36 €/mes 

Opción B: Entrada 8:15 27€/mes 25 €/mes 35 €/mes 32 €/mes 
       Días soltos 3 €/día 5 €/día 

SI  

NON  
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