CASAL MUNICIPAL D'ESTIU 2018
(Infantil i Primària)

DADES DE L'ALUMNE/A
Nom i cognoms

Data de naixament

Curs 2017/2018

Escola
Codi postal

Adreça
Telèfon 1

Població

correu electrònic

Telèfon 2

Sap nedar?
INFORMACIÓ MÈDICA
Indentificació Seguretat Social/Assegurança Privada
Està vacunat/ada?

Pateix al·lèrgia

Pateix alguna malatia?
Pren medicació?

Quina?

Quina?
Quina?

OBSERVACIONS

SERVEIS
Casal del 25 de juny al 27 de juliol
Acollida del 25 de juny al 27 de juliol (8 a 9 del matí)
Menjador del 25 de juny al 27 de juliol
Menjador 1: del 25 al 29 de juny
Menjador 2: del 2 al 6de juliol
Menjador 3: del 9 al 13 de juliol
Menjador 4: del 16 al 20 de juliol
Menjador 5: del 23 al 27 de juliol
* Per obtenir el descompte de famíla monoparental/nombrosa cal adjuntar el document acreditatiu.
* El signant declara que totes les dades són correctes.

TOTAL

CASAL MUNICIPAL D'ESTIU 2018
(Infantil i Primària)

DADES BANCÀRIES
Nom i cognoms del TITULAR

NIF

Adreça

Telèfon 1

NÚMERO DE COMPTE

IBAN

ES

ENTITAT

OFICINA

DÍGIT CONTROL

NÚMERO DE COMPTE

AUTORITZACIONS
Participació i sortides
En/na
amb DNI número
,autoritzo al meu fill/a inscrit/a
al Casal municipal d’estiu 2018 a assistir-hi i realitzar sortides dins i fora del municipi des del dia 25 de juny fins al 27 de juliol.
Imatge
Segons la Llei orgànica 1/1996, del 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, tots adreçant-nos a l’article 4 que fa
referència al dret de l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge; us fem arribar aquesta autorització per tal que la signeu si esteu
d’acord o no que es fotografiï/filmi al vostre fill/a, durant el casal d’estiu, utilitzant aquestes fotografies/filmacions per un ús
intern o de difusió. ( pàgina web, bloc, premsa, promoció...)
Per tant, com a responsable del/la menor inscrit,
autoritzo que el meu/va fill/a sigui fotografiat/filmat durant el Casal
municipal d’estiu 2018.
Recollida
Com a responsable del/la menor inscrit/a al casal municipal d’estiu de l' Ajuntament comunico que la recollida del meu/meva
fill/a serà:
Signatura del responsable del/la menor,

Caldes de Montbui , a
* D’acord amb la Llei orgànica de protecció de dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, us informem que les vostres dades personals facilitades
en aquesta inscripció, i totes aquelles que es generin a partir d’ara, seran incorporades a un fitxer amb finalitats administratives.
* Podeu exercir el vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’emmagatzematge de les dades dirigint-vos a la regidoria d’Esports de l’Ajuntament
de Caldes de Montbui.

