Núm. expedient:________

Sol∙licitud de menjador escolar, curs 2015/2016
 Dades de l’alumne/a pel qual es sol∙licita el servei

( Caldrà omplir una sol∙licitud per cada fill/a ).

Nom i cognoms de l’alumne/a
FOTOGRAFIA
ALUMNE/A

Data de naixement

/ /

Telèfon
Domicili
Població

Urbanització/Barri

Centre educatiu

Curs acadèmic 15‐16

 Servei/s sol∙licitat/s

 MENJADOR

ESCOLAR PRECEPTIU (1)

(1) Tindrà dret a la gratuïtat del servei escolar de menjador l’alumnat escolaritzat en ensenyaments de caràcter obligatori en
els centres docents públics de la comarca del Bages, quan l’alumnat estigui obligat a desplaçar‐se fora del seu propi municipi de
residència, per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent. També tindrà dret a la gratuïtat del servei de
menjador l’alumnat escolaritzat en centres d’educació especial o en centres d’acció especial.
[Art. 2 D160/96, de 14 de maig]

 Dades del sol∙licitant
Nom i cognoms del pare o mare o tutor/a
NIF / NIE / Passaport
Signo la present sol∙licitud, coneixent i acceptant la normativa escolar que estableix el “Decret 160/1996, de 14 de maig”. Al mateix temps, autoritzo al Consell Comarcal a obtenir la
informació necessària d’altres administracions per comprovar les dades exposades a la sol∙licitud.

Data __ /__ /201_
Signatura:

Documentació que ha d’acompanyar obligatòriament aquesta sol∙licitud:
 Resguard de Matrícula (únicament si NO es presenta la sol∙licitud a través del centre educatiu).
D'acord amb el que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les dades personals subministrades per vostè,
s'incorporaran en un fitxer d’ “Educació”, del que el Consell Comarcal del Bages és responsable, i seran objecte de tractament, per a l'exclusiva finalitat de gestió del serveis de menjador i
transport escolar, en l’àmbit de les seves funcions.Vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel∙lació i oposició que legalment li corresponen, dirigint‐se al Consell Comarcal del
Bages, per correu postal a la Muralla de Sant Domènec, 24 08241 de Manresa o correu electrònic (lopd@ccbages.cat).

IL∙LUSTRÍSSIMA SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL COMARCAL DEL BAGES

