Inscripció esplai 2019

Foto

Marqueu amb una X la o les opcions triades.

25 juny al 28 juny

Matí

□

Matí i tarda

□

Tot el dia

□

Matí i dinar

□

Matinal

□

25 juny al 5 juliol

Matí

□

Matí i tarda

□

Tot el dia

□

Matí i dinar

□

Matinal

□

25 juny al 12 juliol

Matí

□

Matí i tarda

□

Tot el dia

□

Matí i dinar

□

Matinal

□

25 juny al 19 juliol

Matí

□

Matí i tarda

□

Tot el dia

□

Matí i dinar

□

Matinal

□

25 juny al 26 juliol

Matí

□

Matí i tarda

□

Tot el dia

□

Matí i dinar

□

Matinal

□

Si trieu setmanes separades anoteu quines:
Setmana:

Matí

Setmana:

Matí

Preu total: __________________

□
□

Matí i tarda
Matí i tarda

□
□

Tot el dia
Tot el dia

□
□

Matí i dinar □ Matinal
Matí i dinar □ Matinal

□
□

Reserva: __________ Diferència: _______________

Forma de pagament:
Domiciliació bancària

Finestreta

DADES DE L’ALUMNE
CURS ACTUAL: ____________ TALLA SAMARRETA: _____________________________________
NOM: ______________________COGNOMS: __________________________________________
ADREÇA: _______________________________________________________________________
LOCALITAT: ____________________________
DATA NAIXEMENT: _______________________
ESCOLARITZAT AL COL·LEGI : ______________
NOM DEL PARE / TUTOR : ______________________________________TEL: ______________
NOM DE LA MARE /TUTORA : _____________________________________ TEL: ____________

Aquesta activitat es durà a terme sempre que s’inscriguin un mínim d’alumnes
Documentació
Sol·licitud d’inscripció i autoritzacions
Fotocòpia tarja sanitària (CatSalut)
Fotocòpia DNI de la persona que signa la sol·licitud.
Fotocòpia llibre de família ( si no és alumne del Col·legi Martí)

Autoritzacions esplai 2019
Benvolguts:
Seguint el que disposa la normativa vigent, els demanem que omplin les següents dades.
Alumne: ________________________________________________________________________
El pare/mare o tutor legal: ________________________________ Amb DNI: _________________

AUTORITZACIÓ SORTIDES
Autoritzo als responsables de l’Esplai Martí perquè el meu fill o tutelat pugui anar a les sortides i
excursions programades i a anar d’un edifici del col·legi a l’altre sempre acompanyat del monitor
encarregat.

AUTORITZACIÓ MÈDICA
Autoritzo als responsables de l’Esplai Martí perquè puguin traslladar al meu fill o tutelat a un centre
mèdic per ser atès en cas d’urgència.
Faig extensiva l’autorització a aquelles decisions i mesures medicoquirúrgiques que sigui necessari
prendre sota adequada prescripció facultativa.
Al·lèrgies
És al·lèrgic a la penicil·lina? ____Té alguna al·lèrgia? ____Quina?_________________________
Ha de seguir algun tipus de medicació durant l’Esplai? ___________________________________
Medicament i dosis: ______________________________________________________________
Altres observacions: _______________________________________________________________

ÚS D’IMATGES
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la
Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge,
la direcció del Col·legi us demana el consentiment als pares o tutors legals per poder publicar
fotografies on apareguin els vostres fills/es quan siguin clarament identificables.
Les imatges enregistrades als alumnes s'incorporaran a un arxiu del qual n'és responsable el Col·legi
Martí i que té com a objecte l'organització adequada i la presentació de les diverses activitats que du
a terme.
Autoritzo al col·legi Martí a fer ús de les imatges on aparegui el meu/va fill/a en:
 Agenda escolar.
 Pàgina web del Col·legi Martí.
 Publicacions d’àmbit educatiu.
 Articles fotogràfics publicats al diari de Terrassa o altres diaris d’àmbit local.
 Xarxes socials que fa ús el col·legi.
Informació bàsica sobre protecció de dades de caràcter personal
Responsable: COL·LEGI MARTÍ
Finalitat: Desenvolupament de les funcions docents i orientadores pròpies del Centre .
Legitimació: Execució del contracte de prestació de docència. Normativa Educativa Bàsica.
Destinataris: A ningú, excepte obligació legal o consentiment.
Drets: Pot accedir, rectificar o suprimir les dades, així com exercir els drets que s'esmenten en la nostra Política de Privadesa.
Informació addicional: Per a més informació, consulteu la Política de Privadesa que trobareu a la nostra pàgina web
http://escolamarti.com/.

Terrassa, a _______d ______________ de 20 _____

signatura pare/mare/tutor

