2018/2974 /EDUCACIÓ
AMPA ESCOLA ARGENTONA
En relació a la instància GENTR-2018-8250 i 8251 de l’AMPA ESCOLA ARGENTONA per la
utilització del següents espais de l’Escola Argentona
ACTIVITAT

HORARIS

ESPAIS

Reunió
pares 6è

Dijous des del 6.11.18 Menjador
al 30.05.2019

Assemblea
AMPA

23.01.19
27.03.19
22.05.19
17.00 a 19.00h

Responsable d’obrir i tancar les
instal·lacions i del bon ús d’aquestes i de
les claus del centre

Menjador

Comunicar-vos que, vist l’informe favorable de la directora del centre, des de la
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En relació a les claus del centre caldrà posar-se en contacte amb el conserge de l’escola.
De conformitat amb la fitxa de compromís d’ús de centre escolar, s’haurà de mantenir
la neteja i l’ordre de les instal·lacions i materials utilitzats.
L’ AMPA ESCOLA ARGENTONA es responsabilitzarà del bon funcionament de l’activitat
en general, sobretot pel que fa al compliment d’obertura i tancament del centre.
L’entitat sol·licitant és coneixedora que totes aquelles persones i/o alumnes que
participen d’aquesta activitat estan coberts per l’assegurança de responsabilitat civil
de l’entitat sol·licitant.
Abans de l’inici de cada activitat el l’AMPA ESCOLA ARGENTONA disposarà de les
corresponents autoritzacions dels pares, mares o tutors dels menors implicats.
Atentament,

Gran, 59 – 08310 Argentona - T. 937974900 - / oac@argentona.cat / www.argentona.cat
Url de validació

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Regidoria d’Educació no hi ha cap inconvenient en la utilització dels espais demanats.
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Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Àngel Puig i Boltà

Regidor d’Educació

Argentona, a data de la signatura digital
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