
FITXA D'INSCRIPCIÓ
CASAL D'ESTIU.  CASAL AMB COLÒNIES.  CAMPAMENTS

20
Nom i cognom

Telèfons: Adreça:

Casal Preus Casal amb colòniès Preus campaments preus

Individual 100 € Individual 171 € Individual 150 €

2n o més germans 85 € 2n o més germans 145 € 2n o més germans 127 €

Serveis opcionals en els Casals i Casal amb colònies
1  Setmana Opcional Preus Serveis opcionals Preus

Individual 30 € Acollida 3€/dia 30€ /casal  12€/set. Op

2n o ,més germans 24 € Menjador 6,50€/dia

2 Setmana Opcional 35 € Casal tarda individual 40 € 14€/set. Op

2n o, més germans 29 € germans 36 € 12€/set. Op

Autocar piscina 2€/dia

Pagaments ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ESPÍRALL
BBVA ES790182 9766 16   0200059796                      CAIXABANK     ES11 2100 0402 1201 0120 0355 

FITXA SANITÀRIA
Prevenció sí no Quina ?

Al.lergies

Malatia crònica

Ulleres, plantilles …

Pateix marejos?

Pot fer qualsevol

exercici físic o esport?

Problemes amb 

medicaments

Per medicacions adjuntar autorització i prescripció mèdica.

Medicament?



AUTORITZACIONS
Jo,                                                    , amb DNI                      com a pare, mare o tutor/a legal, autoritzo al meu fill/a    
autoritzo a:
El Casal disposa d'espais de comunicació i difusió, inclosos els espais webs (adreça o adreces web), On informa i fa difusió de les activitats.

 En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, els infants/joves que fan les activitats esmentades.

Atès que el dret a la pròpia imatge es reconegut en l'article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982 de 5 de maig,

sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d'aquest centre demana l'autorització  per poder publicar   fotografies

 i vídeos ons apareguin els infants/joves i hi sigui clarament identificable.

Per a l'edició de materials en espais de difusió del Centre (blocs/webs/revistes) cal la corresponent cessió del dret de comunicació pública expressat per

escrit dels afectats o aquells que n'exerceixen la pàtria potestat en cas de minoria d'edat, sense que la llei de propietat intel.lectual admeti cap mena  de 

modulació segons l'edat dels infants/joves. Aquesta cessió s'ha d'efectuar encara que l'autor/a en qüestió no aparegui clarament.

SÍ NO

Que la imatge del meu fill/filla pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats del casal organitzades pel centre i publicades en els 

espais de comunicació i difusió de l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès

Que el material elaborat pel meu fill/filla pugui ser publicat en els espais de comunicació de l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès

(blocs, espais web i revistes)

Participar de totes les activitats organitzades pel Casal Infantil Municipal

                

SÍ autoritzo, LLIURE i EXPRESSAMENT, que les meves dades personals siguin tractades amb l'única finalitat d'aquesta sol·licitud.
Tot això de conformitat amb la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Aquestes dades no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Tanmateix podeu exercir  

drets d'accés, rectificació, limitació, portabilitat, cancel·lació i oposició adresant-vos a l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, Ctra. De Ribes, 2, o al correu electrònic

delegatprotecciodades@lesfranqueses.cat.

A que el/la recullin les persones a sota detallades Per recollir-lo a la sortida de les activitats diàries:

Nom DNI Relació quan?

La recollida s'ha de fer coincidint amb l'horari de finalització, és responsabilitat dels pares i mares/tutors la recollida i l'acompanyament del menor.

Les Franqueses del Vallès, a         de                     del 20    .                     Documentació:

Signatura del pare, mare o tutor                     Fotocòpia tarjeta sanitària infant      Fotocòpia vacunacions

                    Fotocòpia DNI pare/mare/tutor         Resguard ingrés bancari 


