
El centre ofereix a totes les famílies el servei de “Vesprades Lúdiques” de setembre, amb la 

intenció de conciliar la diferència d'horaris entre mares, pares i fills, al mateix temps que proposem als participants 

uns dies de joc, alegria i oci en companyia dels seus amics i en el seu entorn escolar. 

La programació, totalment renovada per a cada període, és fonamentalment lúdica, fent que els xiquets i 

xiquetes, ho passen tan bé com siga possible i està dissenyada per a grups d'infantil i de primària. 

Manualitats, danses, jocs, cançons... Són algunes de les activitats que es realitzaran en aquests dies. Un 

esquema de la programació queda dipositat en el centre. 

ALUMNAT JA MATRICULAT EN ALTRES ACTIVITATS DE FORCUIN :  

En cas d'estar o haver estat inscrit el present curs en qualsevol de les activitats gestionades per Forcuin, enviar un correu 

indicant nom del menor, centre, curs i activitat en la qual s'inscriu (juny i/o setembre) a l'adreça inscripcions@forcuin.com . El 

procediment de cobrament serà el mateix que tinguem registrat.  

NOVES MATRICULACIONS EN FORCUIN : 

Per a matricular-se en les activitats pot entrar en la pàgina web www.forcuin.com, en l'apartat d'inscripció en activitats i “tardes 

lúdicas”, i amb el codi de centre S23C4 trie l'activitat o activitats i emplene correctament el formulari. Si ho prefereix podem 

fer la seua alta telefònica en el 963459267 o emplenant de manera clara i entregant en el centre  

“VESPRADES LÚDIQUES” SETEMBRE Quota 

DEL 12 AL 30 DE SETEMBRE 14.15 A 15.45 H—1,5 horas. 51,50 € 

Dia solt 7,00 € 

Per a poder començar serà necessari un mínim de 10 alumnes. 3,00€ de descompte per a 2º germà i successius. 

 

INSCRIPCIÓ ONLINE WWW.FORCUIN.COM — CODI DE CENTRE S23C4 

 

Forcuin S.L.  96 345 92 67  forcuin@forcuin.com www.forcuin.com 

PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ FINS AL 9 DE SETEMBRE 

Inscripció en paper al revers 

mailto:inscripcions@forcuin.com?subject=Alta%20vesprades%20de%20Juny%20o%20Septembre
mailto:forcuin@forcuin.com


Forcuin S.L.  96 345 92 67   forcuin@forcuin.com  www.forcuin.com 

VESPRADES DE 
SETEMBRE 

CENTRE: SANTA CRUZ—MISLATA 

Seleccione periode:  

VESPRADES DE SETEMBRE 
  

Dades de l’alumne/a: 

COGNOMS: _________________________________________________________ 

NOM___________________________DATA DE NAIXEMENT ___/____/____  

EDAT _________CURS ____________________SECCIÓ____________________ 

 

Dades de la familia: 
 

NOM I COGNOMS TUTOR 1  ________________________________________  

PARENTIU _________________________NIF___________________________ 

TELÈFON ________________________/________________________________ 

CORREU ELECTRÒNIC _______________________________________________ 
 

NOM I COGNOMS TUTOR 1  ________________________________________  

PARENTIU _________________________NIF___________________________ 

TELÈFON ________________________/________________________________ 

CORREU ELECTRÒNIC _______________________________________________ 

 

TITULAR DEL COMPTE _____________________________________________ 

 

 

OBSERVACIONS: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

En nom de l'empresa tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de 

prestar-los el servei sol·licitat, realitzar la facturació d'aquest. Les dades propor-

cionades es conservaran mentre es mantinga la relació comercial o durant els 

anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran 

a tercers excepte en els casos en què existisca una obligació legal. Vosté té dret a 

obtindre confirmació sobre si en FCI FORCUIN S.L. estem tractant les seues 

dades personals per tant té dret a accedir a les seues dades personals, rectificar 

les dades inexactes o sol·licitar la seua supressió quan les dades ja no siguen 

necessaris. 

Autoritze l'alumne/a ressenyat a participar en la/s activitat/s marcada/es, així 

com al fet que carreguen en el compte indicat l'import corresponent a les quotes 

d'aquestes activitat/s. 

 

 

Signat:_____________________________________(mare/pare/tutor/a) 
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