Casal d’estiu 2018
Fitxa d’inscripció i autorització empadronats
Familiars de nens/es empadronats al municipi, de 1r i 2n grau (pares i iaios)

JULIOL
MATI (50€)

TOT EL DIA (80€)

AGOST
MATI (50€)

TOT EL DIA (80€)

JULIOL I AGOST
TOT EL DIA (150€)

Nom i cognoms:___________________________ Edat:__________ Data de naixement:_____________
Adreça:__________________________________ Núm.: ______ Població:________________________
Telèfon:______________________________ E-mail:_________________________________________
Telèfons en cas d’urgència:
Tel:_________________________________ Nom:___________________________________________
Tel:_________________________________ Nom:___________________________________________
Escola:______________________________________________ Curs:___________________________
Nom dels pares:_______________________________________________________________________
Informació mèdica:
El xiquet/a està al dia amb la vacunació?_______ Actualment està sota tractament mèdic?___________
Pren algun medicament?________________________________________________________________
Sap nedar?_________________________ Nivell:____________________________________________
Hi ha alguna situació física o psíquica que hauríem de saber? (limitacions, al·lèrgies, asma, ...)
____________________________________________________________________________________
(cal adjuntar fotocòpia de la Targeta Sanitària del nen/a)

Jo,__________________________________________________ amb DNI________________________
Com a responsable del menor, autoritzo la seva assistència a les activitats que organitza el casal d’estiu,
i a que puguin realitzar-se fotografies i gravacions per a l’elaboració d’una memòria anual de l’activitat,
per a la difusió pública en tríptics, artícles de premsa, TV, mitjans de comunicació, i per a la publicació a
la pàgina web i xarxes socials institucionals de l’Ajuntament.
I en cas que el meu fill/a es fes mal i no es localitzés a cap responsable del menor, poder donar-li
l’atenció mèdica necessària.

EXCURSIONS:
Senyalar amb una X l'excursió a la qual el seu fill/filla assistirà. Les excursions indicades amb vermell són
excursions amb pagament.
Un cop confirmades les places de les excursions, informarem del preu corresponent.
JULIOL
DATA

6
12
19
20

AGOST
LLOC

Intercanvi Casal als Lligallos (Bici)
Els petits acampen a Camarles
Gran Gala 2018 (Casal d’avis)
Trobada a la piscina municipal

DATA

1
2
3
9
23

LLOC

Trobada al poliesportiu (A peu)
Pista Pàdel Camarles Qx2 (Bici)
Jocs a la piscina municipal
Trobada a la zona pic-nic (A peu)
Sortida al Càmping Ampolla Playa

PAGAMENT:
Núm. de compte a fer l’ingrés de les mensualitats és:
BBVA - CatalunyaCaixa ES10 0182-2474-69-0200045129
Banc Popular
ES45 0075-0588-66-0660000173
BBVA - Caixa Rural
ES76 0182-6035-44-0200560278
“La Caixa”
ES81 2100-0367-24-0200016388
NOTA: Cal especificar al concepte de pagament: Casal Estiu

AUTORITZACIONS:
1- AUTORITZACIÓ D’IMATGES: Atès que el dret de la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la
Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1996, 15 de gener, sobre el dret a l’honor, a la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la organització del Casal d’estiu demana el consentiment
de la família per tal de poder publicar imatges on apareguin els seus fills/es i hi siguin clarament
identificables.

Signatura:

Camarles, a _________ de_____________________ de 2018

