LLAR D’INFANTS MUNICIPAL EL TRENET
SOL·LICITUD

X

ALTA

BAIXA

MODIFICACIÓ DADES

RENOVACIÓ

a partir mes de ______________
SETEMBRE
Correu electrònic _____________________
DADES DE L'ALUMNE/A
Nom i cognoms

0-1

1-2

2-3

Data de naixement

DADES PARE/MARE O TUTOR/A
Nom i cognoms

DNI

Carrer

Núm.

Pis

Telèfon

Municipi

ASSISTÈNCIA:

MATINAL

MENJADOR:

COMPLETA

COMPLETA A PARTIR DEL SEGON MES

SI

NO

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A DONAR D’ALTA
Fotocòpia del llibre de família (tots els fulls que estiguin escrits).
Fotocòpia del DNI del pare i de la mare o tutors legals.
Volant d'empadronament (només per famílies amb domicili a Cunit) que es demana a l'OAC
Fotocòpia del carnet de les vacunes de l'infant.
Fotocòpia de la targeta sanitària de l'infant.
Acreditació domiciliació bancària (on consti titular i número de compte) i DNI persona titular del compte
Carta de pagament (C/ dels Horts, 5)- Justificant de pagament
En cas de famílies de pares divorciats o separats, fotocòpia del document on consti la guarda i custòdia
i aspectes rellevants
DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A DONAR DE BAIXA:
Fotocòpia del DNI del pare i de la mare o tutors legals.
DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A MODIFICAR DADES:
Fotocòpia del DNI de la persona titular del compte bancari.
Acreditació domiciliació bancària (on consti titular i número de compte)
Autorització, si escau, del pare, mare o tutor/a legal

Observacions:
La formalització de la matrícula comporta l’acceptació de la taxa, el calendari escolar i l'acatament de la normativa i del
funcionament del centre (aquesta documentació la podeu trobar a la pàgina web de l'ajuntament de Cunit).
Tota la documentació requerida és obligatòria, per la qual cosa no s’admetrà cap instància de matrícula sense
tota la documentació.
Cunit, ………………………………….de 202….

Signatura pare, mare o tutor/a legal:

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades
facilitades seran incorporades en el corresponent fitxer automatitzat per a la gestió especifíca de la vostra sol·licitud. El Responsable del
Fitxer és l'Ajuntament de Cunit i s'informa a la persona interessada de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació,
i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

OAC Oficina d'Atenció Ciutadana
Carrer Major, 12 Telf. 977 67 40 80

