Inscripció casal d'estiu lúdic-esportiu de Guardiola de Font-rubí 2018
Del 25 de juny al 20 de juliol
 Joves (ESO i 1r batx.)
Dades del participant

Dades de la família

Nom i cognoms: __________________________

Nom pare: ______________________________

Data Naixement: ___ / ___ / ____ Edat: _____

DNI: _______________ Telèfon: ____________

Adreça: _________________________________
Població: ________________ Curs fet: ________
Escola: _________________ Talla samarreta: ___

Nom mare: ______________________________
DNI: _______________ Telèfon: ____________
Altres Telèfons __________________________
Correu electrònic: _________________________

Targeta sanitària:_______________________

Activitats: Marcar amb una X la resposta.
JOVES
TOT: SORTIDA JOVE + 3 SETMANES Del 25 de juny al 20 de juliol

 390€

SORTIDA JOVE (del 9 al 13 de juliol) a Amposta

 225€

3 SETMANES SENSE LA SORTIDA JOVE

 195€

SORTIDA JOVE + 2 SETMANES

 350€
TOTAL

€

Amb aquests preus hi ha totes les SORTIDES INCLOSES!!!
*Tinc dret al descompte de :

20€

10€

* Només s’aplicarà en el cas de fer TOT L’ESTIU JOVE.
Signatura pare/mare o tutor

Tot noi/a que faci una activitat relacionada amb el municipi,
Escola Font-rúbia, EEM, grup folclòric...
20 €

i/o per segon o més germans

10 €

Inscripcions: Cal portar la butlleta d’inscripció, degudament omplerta, abans del dia 1 de juny a l’ajuntament o a

l'escola. Caldrà adjuntar fotocòpia de targeta sanitària i del DNI
Dades bancàries per tal de domiciliar el rebut CODI IBAN:

E

S

Inscripció casal d'estiu lúdic-esportiu de Guardiola de Font-rubí 2018
Del 25 de juny al 20 de juliol
Autorització Obligatòria (A omplir pel pare, mare o tutors)
Jo, _________________________________________, amb DNI ________________, autoritzo al/a la
meu/va fill/a ______________________________ a assistir al Casal d’Estiu de Guardiola i a participar
en totes les activitats programades en les condicions establertes, i faig extensiva aquesta autorització a
les decisions mèdiques, en cas d’extrema urgència, sota la direcció facultativa pertinent.
Signatura del pare/mare/tutor:

Autorització dels Drets d’imatge (A omplir pels pares o tutors)
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, jo com a pare/mare/tutor autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies
del Casal d’Estiu.
Signatura del pare/mare/tutor:

Observacions:

Escriviu aquelles dades que considereu importants i que cal que estiguin en coneixement dels monitors

(medicacions, al·lèrgies, si sap nedar, etc.).

ORGANITZEN:
REUNIÓ INFORMATIVA GENERAL:

Ajuntament

DIVENDRES 18 DE MAIG A LES
20:00 hores

de

Font-rubí
Regidoria d’Esports

D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el corresponent fitxer
automatitzat del Consell Esportiu de l’Alt Penedès pel seu tractament informàtic. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes
inclusos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el registre General de l’Ajuntament. Autoritzo a l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, a fer us de les dades personals
facilitades per la tramesa d’informació general o específica que pugui ser del meu interès.
De acuerdo con la Ley 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal se informa a la persona interesada que los datos facilitados serán incluidos en el correspondiente
fichero automatizado del Consell Esportiu de l’Alt Penedès para su tratamiento informático. Así mismo se informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición en los temas incluidos en la legislación vigente, mediante escrito presentado en el registro General del Ayuntamiento. Autorizo al Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias, a
hacer uso de los datos personales facilitados para la tramitación de información general o específica que pueda ser de mi interés.

