L’informem que les vostres dades seran incloses a la base de dades de Tell Me d’acord amb el
Reglament Europeu 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal i seguint la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals.

Les següents autoritzacions són vàlides fins que els alumnes rescindeixin de tota relació amb
TELL ME i s'haurà de actualitzar anualment seguint el curs escolar.

Dono la meva conformitat com a pares, en la seva condició de tutors legals del menor i per a sí
mateix.
Nom:
DNI:

Signatura:

Dades del pare, mare o tutor legal:
NOM :

COGNOMS:

DNI:

Municipi:

Adreça Núm. Pis:

Codi postal:

E-MAiL:

Telf:

Dades del alumne:
NOM :

COGNOMS:

DNI:

Curs escolar:

Data de naixement :
Escola actual:

Pateix alguna malaltia o alteració ?________________________________________
Té problemes de vista, d’oïda o de mobilitat...?______________________________
És intolerant i/o al·lergic/a algun aliment? ________________________________
Altres aspectes a tenir amb compte?_____________________________________

Servei pel qual es realitza la inscripció:
(Marqui amb una creu la seva elecció)

SERVEI

HORARI

Servei migdia amb servei menjador

12:45 a 14:45

Servei migdia sense servei menjador

13:45 a 14:45

Servei GURB amb Autocar

16:00 a 17:30/18:30

Servei Gurb sense Autocar

16:30 a 17:30/18:30

Servei Tell ME Tardes amb recollida a
l’escola Sant Miquel

16:50 a 18:30/19:30

Servei Tell Me Tardes sense recollides

17:30 a 18:30/19:30

Servei Tell ME mitja tarda (KET 2, PET i
FIRST)

15:00 a 19:30

X

Autoritzacions dels infants :

Jo, ________________________________________________________ amb DNI
______________com
a
pare/mare/tutor
legal
autoritzo
al/el
meu
fill/a_________________________________________________________ a:
A poder fer sortides esporàdiques per fer jocs i/o activitats dintre el recinte del
seminari de Vic o pels seus voltants.
A deixar sortir sol/a de Tell Me el meu fill/a, i em comprometo a no inculpar a
l’acadèmia si el meu fill pateix algun incident durant el trajecte.
(El personal de Tell Me es farà càrrec de la recollida dels alumnes que hagin sol·licitat el servei de recollida de Tell me,
regint-se a les clàusules següents: Primera: El servei de recollida pot ser amb mitjans de transport i/o a peu. Segona: En el
cas de qualsevol incident relacionat amb la pèrdua d’algun tipus de material durant el trajecte fins a Tell Me, els pares eximiu
a Tell Me de qualsevol culpa. No ens fem responsables de la pèrdua de cromos, joguines... Tercera: Els pares, en la seva
condició de tutors legals del menor, exoneren de tota responsabilitat a Tell Me pel cas que el seu fill o fills pa s algun dany
durant el desplaçament entre l’escola i les instal·lacions de l’acadèmia Tell Me, comprometent-se a no instar cap reclamació
judicial o extrajudicial, de la naturalesa que sigui, front l’acadèmia d’anglès Tell Me. Quarta: En el cas de la suspensió
temporal del servei per part del sol·licitant per mo us mèdics i/o personals, caldrà avisar amb una antelació a poder ser de 24
hores de l’inici del servei, o en cas d’urgència en dues hores de l’inici de servei. )

Autoritzo a TELL ME A poder
_____________________________.

DNI:

NOM:

recollir

el

meu

fill/a

de

FIRMA:

l’escola

Autoritzacions per a Tell ME
Jo,
________________________________________________________
amb
DNI
______________com
a
pare/mare/tutor
legal
autoritzo
al/el
meu
fill/a_________________________________________________________
a TELL ME
SCHOOL, amb DNI 39375267A a:

Compartir imatges del meu fill/a a plataformes d’accés restinguit, com intranet.

Compartir imatges del meu fill/a a plataformes sense accés restringit com a
instagram, facebook o twitter, blocs. ..
Que el material que elabori el meu fill/a pugui ser publicat en els espais de
comunicació (blogs i espais web i revistes) del mateix centre amb la finalitat de
desenvolupar l’activitat educativa:
Revistes o publicacions editades pel centre d’àmbit educatiu:
(Informació bàsica sobre protecció de dades Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu.
Finalitat: Autorització difusió d’imatge/veu i material elaborat als espais de comunicació i difusió del centre.
Legitimació: Consentiment de l’interessat o de la persona que ostenta la tutoria legal en cas de menors d’edat.
Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei, o si ho heu consentit
prèviament. Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la
limitació. Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a
la
pàgina:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnescentres-departament.html )

He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el
tractament de les meves dades personals.
Poder incloure el meu número de telèfon al grup de WhatsApp al qual pertany el meu
fill/a, amb l’objectiu merament informatiu.

DNI:

NOM:

FIRMA:

ORDRE DE DOMICILIACIÓ ENDEUTAMENT RECURRENT SEPA
( Imprimir dos exemplars; un per a cada part del contracte)
Creditor (es refereix a l’academia)
Creditor/Emissor:
NIF emissor:
Adreça emissor:
Codi Postal emissor:
Localitat Emissor:
Païs:
Identificador de l’emissor:
Referència única del “mandato”

TELL ME (Núria Coma Riera)
39375267A
Ronda Camprodón, 2
08500
Vic
Espanya
........................................ (a emplenar per Tell Me)
........................................ (a emplenar per Tell Me)

Mitjançant la signatura de l’ordre de domiciliació, vostè autoritza a NÚRIA COMA RIERA a enviar
ordres recurrents a la seva entitat financera per endeutar a la seva compte, així com a la seva entitat
financera per endeutar de forma recurrent els imports corresponents a la seva compte i d’acord amb les
ordres de NÚRIA COMA RIERA.Com a part dels seus drets, vostè pot ésser reemborsat per la seva
entitat financera d’acord amb els terminis i condicions del contracte subscrit amb la seva entitat
financera. Aquest reemborsament s’haurà de reclamar en un termini de 8 setmanes a partir de la data
en la que es va realitzar l’endeutament a la seva compte.

Deutor (es refereix al pare o mare titular del compte corrent)
Nom deutor:
NIF deutor:
Adreça deutor:
Codi Postal deutor:
Localitat deutor:
País:

..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

Nº compte endeutament (IBAN) (24 dígits)

BIC de l’entitat deutora (8 dígits)

Lloc i data: …………………………………………………………………
Nom de qui signa .…………………………………………………………
Signatura i segell …………………………………………………………

Recordeu:
● Mensualitats.

En el cas de que se’ns retornés algun rebut, les despeses bancàries que aquest rebut generés,
s’afegirien al rebut del mes següent. La devolució d’un rebut comportaria un recàrrec de 5
euros en concepte de despeses bancàries.
Recordeu que en el cas de voler donar-vos de baixa, caldrà fer-ho abans del dia 20 que és
quan l’acadèmia Tell Me emet la remesa de rebuts. La baixa s'haurà de fer a través del
document de baixa que hi ha penjat a la nostra web (no s'acceptaran baixes que s’hagin
comunicat única i exclusivament per telèfon/whatsapp). En el cas de que la baixa no s’hagi
comunicat a temps, l’acadèmia no podrà fer cap abonament.

L’import de la mensualitat està calculat com a prorrata de la totalitat del curs. S’han tingut
en compte els mesos de menor i màxima duració. El Desembre, el Gener i el mes on caigui
Setmana Santa, l’import serà el mateix que els altres mesos. El mes de Setembre es paga
una part proporcional als dies que l’estudiant hagi assistit a classe.

Les anteriors autoritzacions són vàlides fins que els alumnes anomenats anteriorment es
donin de baixa de Tell Me. L’acadèmia Tell Me es reserva el dret de cancel·lar els grups o
modificar els horaris per falta d’alumnes.

●

Matriculació

Matrícula única de 50€ (pagament únic un cop l’alumne/a comença a l’acadèmia, no es
renova). En cas que l’alumne s’hagi donat de baixa i torni a l’acadèmia, es realitzarà un
descompte del 30% en la matrícula.

● Material
El material segons el curs, oscil·la entre 35 i 60 euros al curs. El conjunt del material és
obligatori i no opcional.

Dono la meva conformitat com a pares, en la seva condició de tutors legals del menor i per a sí
mateix.

DNI:

NOM:

FIRMA:

Moltes gràcies per la vostra confiança.
Equip TELL ME

www.tellme.cat

