AJUNTAMENT DE POLOP DE LA MARINA
Avda Sagi Barba nº 34, CP 03520 ,Polop de la Marina (Alicante)
Tel.- 96-5870150 - Fax.- 96-6895441 - C.I.F.: P0310700J
Escola Matinera CURS 2021-2022
L'Escola Matinera és un servei de suport per a conciliar la vida laboral i familiar dels pares dels alumnes.
Data d'inscripció: del 20 al 27 de setembre de 2021 de 7.30 a 13.30 a l'Ajuntament de Polop o de 17.00 a 20.00 a la
casa Museu Gabriel Miró, només amb justificant de pagament, i tota la documentació.
Lloc de realització: CEIP Sant Roc de Polop, en horari de 7.30 - 9.00 hores, a partir de l'1 d'octubre de 2021. Les
portes obriran de 7.30 a 8.00 per a la recepció de l'alumnat i fins a les 9.00 no tornaran a obrir.
Preu : 25 €/mes; 10 €/mes a partir del segon germà/a
Informació i Sol·licituds: Pàgina Web i xarxes socials de l'Ajuntament, Telèfon: 965870150
Requisits de l'Escola Matinera:
Estar matriculat en el CEIP Sant Roc de Polop. Haver abonat l'activitat abans de començar a fer ús del programa.
Documents a aportar per a recollir la inscripció:
• DNI/NIE dels pares i/o tutor legal del xiquet/a.
• Autorització signada pels pares i/o tutor legal del xiquet, sempre que el tràmit a l'Ajuntament, el realitze una altra
persona.
• Targeta sanitària del xiquet/a.
• Acreditació que justifique si té alguna discapacitat reconeguda el xiquet/a.
• Acreditació de la situació laboral dels pares.
Passos a seguir:
• Els interessats han d'emplenar la inscripció de l'Escola Matinera que trobaran en la pàgina web, o bé, en la planta
baixa de l'Ajuntament.
• L'horari per a realitzar el tràmit de l'Escola Matinera, (recollida de sol·licituds, pagament del servei i registre de la
documentació), 7.30 a 13.30 o de 17.00 a 20.00 a casa Museu Gabriel Miró només amb justificant de pagament, del
20 al 27 de setembre, (tots dos inclusivament).
• Per a agilitar el procés, es recomana fer el pagament del servei mitjançant targeta bancària en el registre d'entrada
de l'Ajuntament, en l'horari i dies a dalt indicats. De no realitzar-ho així aportar justificant de pagament en el moment
de la inscripció.
• La renovació del servei, ha de realitzar-se de l'1 al 5 de cada mes, de manera mensual, trimestral, semestral o
anual, en horari de 7.30 hores a 13.30 hores. De no realitzar-se el pagament en el registre d'entrada aportar justificant.

L'emplenament del present document equivaldrà a l'acceptació i consentiment per part del seu titular (l'interessat) a la incorporació de les seues dades a un fitxer de dades personals i al seu
tractament per part del seu responsable: AJUNTAMENT POLOP DE LA MARINA amb domicili en C/ Sagi Barba núm. 34, 03520 Polop de la Marina, qui els utilitzarà a l'efecte de la
prestació del servei. Així mateix l'interessat es compromet a notificar a AJUNTAMENT POLOP DE LA MARINA qualsevol modificació de les seues dades personals i podrà exercir els seus
drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició segons Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals en la direcció anteriorment
indicada o mitjançant e-mail: registro@polop.org

AJUNTAMENT DE POLOP DE LA MARINA
Avda Sagi Barba nº 34, CP 03520 ,Polop de la Marina (Alicante)
Tel.- 96-5870150 - Fax.- 96-6895441 - C.I.F.: P0310700J

Sol·licitud inscripció “Escola Matinera 2021-2022”
Dades de l'alumne sol·licitant
Primer cognom

Segon cognom

Nom

DNI/pas/IE

Data naixement

Domicili

Codi postal

Localitat

Província

Telèfon

e-mail
Indicar si l'escolar té alguna necessitat educativa especial o al·lèrgies

Indique en què grup es matricula a l'escolar:
Educació infantil (2n cicle, amb control d'esfínter):
Educación primaria:

1r

2n

3 anys

3r

4 anys

4t

5é

5 anys
6é

Escola Matinera
Marca la opción que desees

MENSUAL

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

ANUAL

Documentació necessària
DNI/NIE dels pares i/o tutor legal del xiquet/a.
Autorització signada pels pares i/o tutor legal del xiquet, sempre que el tràmit a l'Ajuntament, el realitze una altra persona.
Justificant del pagament de les taxes, si no es realitza a l'Ajuntament (ES25-3105-2638-0710-2100-7509)
Targeta sanitària del xiquet/a.
Acreditació si té alguna discapacitat reconeguda el xiquet/a.
Acreditació de la situació laboral dels pares.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En/ Na

amb DNI, NIE

com a

representant legal de l'alumne o de l'alumna sol·licitant, DECLARA, sota la seua expressa responsabilitat, que són certs les
dades que figuren en la present sol·licitud, així com en la documentació que s'acompanya.
A Polop de la Marina a

de

de 20

El representant legal del /de la sol·licitant

L'emplenament del present document equivaldrà a l'acceptació i consentiment per part del seu titular (l'interessat) a la incorporació de les seues dades a un fitxer de dades personals i al seu
tractament per part del seu responsable: AJUNTAMENT POLOP DE LA MARINA amb domicili en C/ Sagi Barba núm. 34, 03520 Polop de la Marina, qui els utilitzarà a l'efecte de la
prestació del servei. Així mateix l'interessat es compromet a notificar a AJUNTAMENT POLOP DE LA MARINA qualsevol modificació de les seues dades personals i podrà exercir els seus
drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició segons Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals en la direcció anteriorment
indicada o mitjançant e-mail: registro@polop.org

AJUNTAMENT DE POLOP DE LA MARINA
Avda Sagi Barba nº 34, CP 03520 ,Polop de la Marina (Alicante)
Tel.- 96-5870150 - Fax.- 96-6895441 - C.I.F.: P0310700J
De conformitat amb l'article 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquests i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades), se li dóna trasllat de la següent informació sobre el tractament de les seues
dades de caràcter personal:
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable

Ajuntament de Polop de la Marina

Finalitat Principal

Gestió d'expedients administratius i actuacions administratives derivades d'aquests

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics.
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

Categoria

Dades d'identitat

Destinataris

Les dades se cediran a Altres administracions públiques/ Forces i Cossos de seguretat
de l'Estat/Companyies Subministradores i Registre de la Propietat

Drets

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com qualssevol altres drets que els
corresponguen, tal com s'explica en la informació addicional

L'emplenament del present document equivaldrà a l'acceptació i consentiment per part del seu titular (l'interessat) a la incorporació de les seues dades a un fitxer de dades personals i al seu
tractament per part del seu responsable: AJUNTAMENT POLOP DE LA MARINA amb domicili en C/ Sagi Barba núm. 34, 03520 Polop de la Marina, qui els utilitzarà a l'efecte de la
prestació del servei. Així mateix l'interessat es compromet a notificar a AJUNTAMENT POLOP DE LA MARINA qualsevol modificació de les seues dades personals i podrà exercir els seus
drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició segons Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals en la direcció anteriorment
indicada o mitjançant e-mail: registro@polop.org

