FOTO
CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
ÀREA DE PROJECTES DE JOVENTUT I EDUCACIÓ

SOL·LICITUD DE TRANSPORT ESCOLAR INS BOSC DE LA COMA
Curs 2016-2017
DADES DE L'ALUMNE / A
Cognoms

Nom

Data de naixement

/

/

Adreça

Codi IDALU (el podeu sol·licitar al centre)
Municipi

CP

Telèfon

Parada de transport

Estudis que realitzarà (batxillerat, cicle formatiu)
Nivell (1r, 2n, )
Ús del servei

anada

tornada

Observacions
_____________________________________________________________________

AUTORITZACIÓ BANCÀRIA PARE/MARE/TUTOR
amb
DNI núm.
com a tutor legal d'aquest alumne/a deixo constància que
conec la normativa d'utilització d'aquest servei i que em faig responsable d'acompanyar-lo i anar-lo a
buscar a la parada que consta en aquest full. Així mateix, autoritzo que em sigui carregada al meu
compte corrent/llibreta d'estalvis la quantitat corresponent al cost del servei de transport escolar pel
fet d'utilitzar-lo. És per això que els facilito les meves dades bancàries
NÚM.CTE (codi IBAN): E

Codi BIC

S _ _ /_ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _

: _ _ _ _ _ _ _ _X X X

Signatura pare/mare/tutor

Data:

CAL INGRESSAR LA FIANÇA AL NÚM. CTE IBAN ES53 0081 0111 0900 0139 8046
En virtut del que disposa la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que
en omplir aquesta sol·licitud les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat del
Consell Comarcal de la Garrotxa, amb la finalitat de prestar-vos els serveis sol·licitats. Així mateix us informem de la possibilitat
d’exercir, en qualsevol moment, dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal
mitjançant un correu electrònic dirigit a ccgarrotxa@garrotxa.cat o bé mitjançant un escrit dirigit a Consell Comarcal de la
Garrotxa, Av. Onze de setembre, 22 – 17800 Olot.

En el moment de fer el lliurament d'aquest imprès, caldrà que hi adjunteu el comprovant de
l'ingrés bancari i una fotografia per poder fer el corresponent carnet d'usuari, sense aquest
no es podrà fer ús del servei.

VEGEU L’ANNEX DE PARADES AL DARRERE

PARADES I IMPORT
LA FIANÇA-GARANTIA
CursDE
2016-2017

PARADA

IMPORT FIANÇA

Bosc de Tosca

75,00 €

Cal Viguetà

81,00 €

Can Gingí

81,00 €

Can Trona

81,00 €

Caserna

81,00 €

El Mallol – trencant

81,00 €

El Rourell

81,00 €

Hostalets

81,00 €

Joanetes

81,00 €

La Pinya

75,00 €

Les Olletes

81,00 €

Les Preses – poble

75,00 €

Mas Llobet

81,00 €

Puigpardines – trencant

81,00 €

Sant Esteve d’en Bas

81,00 €

Sant Privat d’en Bas

81,00 €

