
Inscripció Casal Municipal d’Estiu 2019
(de P3 a 6è de primària)

1.DADES DE L’INFANT

Nom i cognoms:

Data de naixament Curs 2018/2019 Escola

Adreça  Codi postal

Població: Telèfon contacte:

Correu electrònic:

2. INFORMACIÓ DE SALUT

Està vacunat/ada d’acord amb el Calendari de Vacunacions Sistemàtiques de Catalunya?      

       Si           No

Té al∙lèrgia o intolerància a algun medicament o aliment?        Si    Quin/s:                                              

No

Pren o segueix habitualment alguna medicació o tractament?        Si  Quina:                                            

No   

Té alguna malaltia crònica que necessiti alguna atenció especial?       Si  Quina:

No

Té alguna dificultat motriu, cognitiva o sensorial, dictamen de necessitats educatives específiques o 

rep algun suport específic a l’escola?       Si  Quina:

No

Sap nedar sol amb suficient autonomia?        Si 

No           Quin suport utilitza:

Altres (malalties, àpats, en cas d’urgència avisar a...):

3. SERVEIS ÚNICS (del 25 de juny al 27 de juliol)

Casal  130,00€

Casal monoparental/nombrosa* 97,50€

Acollida 33,00€

Acollida monoparental/nombrosa* 24,75€

Menjador sencer** 168,00€

* Per obtenir el descompte caldrà acreditar-ho presentant el carnet vigent

**Menjador diari: l’empresa gestora oferirà el servei de venda diari de menjador durant el Casal (preu tiquet 7€/dia)

SERVEI FRACCIONAT

Menjador setmana 1 (25/06 al 28/06) 28,00€

Menjador setmana 2 (1/07 al 5/07) 35,00€

Menjador setmana 3 (8/07 al 12/07) 35,00€

Menjador setmana 4 (15/07 al 19/07) 35,00€

Menjador setmana 5 (22/07 al 26/07) 35,00€

IMPORT TOTAL CONTRACTAT ______,____€

Segueix al darrera



Inscripció Casal Municipal d’Estiu 2019
(de P3 a 6è de primària)

DADES BANCÀRIES

Nom i cognoms del titularitat

NIF Adreça

Telèfon Correu electrònic

IBAN ES

ENTITAT OFICINA DÍGIT DE CONTROL

NÚMERO DE COMPTE

AUTORITZACIONS PARE/MARE/TUTOR/A

Nom i cognoms DNI

Declaro que totes les dades que queden ressenyades en aquest document d’inscripció són certes i 

autoritzo la participació de__________________________________________________________a

totes les activitats i sortides del Casal municipal d’estiu 2019, incloent les d’aigua i els desplaçaments a 

peu o qualsevol altre tipus de mitjà de transport públic o privat i que conec els següents punts:

• El personal del Casal Municipal d’estiu no administrarà medicació per malaltia que requereixi una

atenció especial (injectables, via rectal, subcutanis,...)

• En cas d’emergència mèdica que posés en risc la salut de< l’infant es trucarà al 061.

• Les dades facilitades seran incloses en un fitxer de l’Ajuntament de Caldes de Montbui per a la 

finalitat indicada, adoptant les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la normativa 

aplicable de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets 

digitals. Com a usuari podré exercir el meu dret d’accés, rectificació i cancel∙lació, en els termes 

-establerts en la legislació vigent, dirigint me a l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

      Autoritzo          No autoritzo , que el meu fill/a marxi sol del Casal a l’hora d’acabament

     Autoritzo a les següents persones per poder recollir el meu fill/a:

Nom i cognoms DNI

Nom i cognoms DNI

Nom i cognoms DNI

      Autoritzo          No autoritzo, que la seva imatge pugui aparèixer en els mitjans de comunicació 

municipal (butlletí, premsa escrita, suports mòbils, web, facebook, twitter, instagram i youtube), per la 

difusió de les activitats i del servei de Casal Municipal d’estiu, així com també en el recull final de 

fotografies i vídeos sobre les diferents activitats realitzades.

Caldes de Montbui, a ________de__________de 2019

(signatura)


