
PROTECCIÓ DE DADES  

IOCUM GESTIÓ ESPORTIVA I EDUCATIVA SL es responsable del tractament de conformitat amb el GDPR i la LOPD amb la finalitat de tindre 
una relació comercial i conservades mentre existisca un interès mutu per a açò. No es comunicaran les dades a tercers. Pot exercir els drets 
d'accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició en Carrer República Argentina 48 baix 12006 Castelló (Castelló de la plana). 
Adreça electrònica: info@iocum.com i el de reclamació a www.agpd.es. 
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ESCOLA MATINERA TRES CAIRE BENLLOC  

 

ALUMNE-A ______________________________________________________________ Curs:________ 

Telèfons de contacte: ____________________   -   ____________________   -   ____________________ 

Nom del pare mare tutor o tutora ___________________________________   DNI_____________________  

Correu electrònic: ____________________________________________  

 Autoritze a IOCUM gestió esportiva i educativa a enviar-me informació via correu electrònic de les activitats que realitzen  

ESCOLA MATINERA -  DATA PREVISTA D’INICI DE L’ACTIVITAT 8 DE SETEMBRE 

Horari d’entrada per al mes de SETEMBRE:     7.30      8.00       8.30  

Horari d’entrada d’OCTUBRE a MAIG:    8.00      8.30       9.00 

No hi ha possibilitat de matricular dies solts 

ESCOLA VESPRADA 

 Dimecres de 15 a 17.30 hores. D’OCTUBRE a MAIG 

CONDICIONS DEL SERVEI 

# Per mesures de seguretat davant la Covid-19, aquest curs es limitaran els horaris d’entrada i arreplegada dels 

menors, per a poder seguir els protocols corresponents 

# Abans de portar a les seues filles o fills a l’Escola de matí o vesprada hauran de rebre autorització prèvia per part 

de l’empresa 

# Matrícula mínima: octubre, novembre, desembre / gener, febrer, març / abril, maig i juny 

# Per a fer-nos arribar aquesta inscripció, hauran d’escanejar-la i enviar-la per correu electrònic a info@iocum.com 

# Si tenen qualsevol dubte, poden posar-se en contacte amb nosaltres cridant al 964 83 04 40 

 

 
 
 
 
  

Jo En/Na_____________________________ com a mare/pare/tutor/tutora de l’alumna o alumne ____________________  

____________________________ faig aquesta inscripció per a l’escola de matí i vesprada gestionada per iocum gestió esportiva i 

educativa s.l. i accepte les condicions generals per participar-hi a les mateixes per al present curs i autoritzo a la possible gravació i 

fotografia del meu fill-filla durant la seua participació, així com a la publicació del materials gràfics i audiovisuals que gènere l’activitat 

amb possibles usos publicitaris. Si en un futur es volgués declinar la utilització de d’aquests materials gràfics i audiovisuals feu-nos-ho 

constar a través de correu ordinari a: iocum gestió esportiva i educativa s.l. Carrer República Argentina 48, baix. Castelló de la Plana 

12006. En cas de no voler autoritzar la gravació i fotografia, feu-ho constar en aquesta fitxa. 

                                                    Signatura:                                                                Benlloch            a              de                      de 202_                

        

                                         ______________________ 
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