CASAL D’ESTIU SOL-IXENT - ENLLEURA’T
DADES PERSONALS DE L’INFANT
NOM i COGNOMS:
Data de naixement:
Edat:

Lloc de naixement:
Curs:

Escola:

Nom tutor 1:

Telèfons Contacte 1:

DNI:

Nom tutor 2:

Telèfons Contacte 2:

DNI:

Correu electrònic:

Altres telèfons de contacte:

Adreça Postal:

DADES DE SALUT
Número de la targeta sanitària (CATSALUT):

Pateix alguna intol·lerància o al·lergia alimentària?

NO

SI

Quina/es?

Segueix algun règim alimentari concret?

NO

SI

Quin?

Pateix alguna malaltia? (al·lèrgia, asma, epilèpsia, etc.)

NO

SI

Quina/es?

Això el priva de fer alguna activitat concreta?

NO

SI

Quin?

Pren alguna medicació especial?

NO

SI

Quina/es?

(En cas afirmatiu, caldrà adjuntar fotocòpia de la recepta mèdica)
És al·lèrgic/a a algun medicament?

NO

SI

Quin?

Té alguna discapacitat?

NO

SI

Quina/es?

Es fatiga fàcilment?

NO

SI

L’angoixa algun tipus de situació?

NO

SI

Sap nedar?

NO

SI

Vindrà sempre algun dels tutors a fer la recollida?

NO

SI

Marxarà sol a casa? (només per a nenes i nenes majors de 9 anys)

NO

SI

En cas afirmatiu, faig extensiva aquesta autorització a que l’infant marxi sol, tots els dies de
l’activitat.
En cas contrari, a quines persones autoritzeu?
Persona

DNI

Voldrà venir d’acampada? (del 3 al 5 juliol,només primària)

Parentiu

NO

SI

CASAL D’ESTIU SOL-IXENT - ENLLEURA’T
AUTORITZACIONS
Jo,
amb DNI nº
com a
pare, mare o tutor/a d’en/na
l’autoritzo a
participar en les activitats i sortides organitzades per l’Associació de lleure i cultura Enlleura’t (NIF G61373049) estant informat/da de les activitats que s’hi desenvolupen i la normativa de participació, i
fent extensiva aquesta autorització a les decisions educatives i mèdico-quirúrgiques que fos necessari
adoptar en cas d’extrema urgència i sota la direcció facultativa pertinent.
Autoritzo també a usar un vehicle privat per al desplaçament no urgent ni especialitzat en el cas de
necessitar atenció mèdica i pels desplaçaments previsitos dins de les activitats.
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i 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, SI
NO
autoritzo a l’Associació de lleure i Cultura Enlleura’t per a poder realitzar i/o
publicar fotografies i/o vídeo on aparegui el menor clarament identificable. Tanmateix autoritzo a la
presa d’imatges per il·lustrar materials comunicatius i publicitaris d’activitats de l’entitat i a ser difoses
en qualsevol mitjà (tríptics, web, xarxes socials, material didàctic…).
SI
NO
dono el meu consentiment a l’Associació de lleure i Cultura Enlleura’t per enviar
informació a través del servei de Whatsapp al meu telèfon de contacte principal establert en aquest
document per enviar els comunicats referent al Casal d’Estiu (per rebre els comunicats, guarda el
telèfon 644736459 com a contacte Enlleura’t a la teva agenda de contactes).
El 25 de maig de 2018 va entrar en vigor el Reglament europeu de protecció de dades (RGPD) que
garanteix més seguretat i transparència sobre les dades personals dels ciutadans i ciutadanes.
D’acord amb aquesta normativa, us informem que l’Associació de lleure i cultura Enlleura’t ha
actualitzat la seva política de privadesa.
D'acord amb la normativa de protecció de dades us informem que, en tramitar i signar aquest
document, doneu consentiment, a què l’Associació de lleure i cultura Enlleura’t tracti les vostres dades
amb les finalitats i motivacions de gestionar els participants en el projecte de Casals d’Estiu legitimada
d’acord amb el vostre consentiment ( obligatòria per a realitzar les activitats a les que esteu inscrits/es)
Tret d'obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i
suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre aquestes. A través del correu electrònic:
enlleurat@enlleurat.org
En presentar aquest document, consentiu activament el tractament de les vostres dades per les
finalitats obligatòries i les marcades.

QUINES SETMANES FARÀ CASAL?
Setmana 1 (del 25 al 28 juny) 45€
Setmana 3 (del 8 al 12 de juliol) 55€
Tot el casal (del 25 juny al 19 juliol 190€

Setmana 2 (del 1 al 5 de juliol) 55€
Setmana 4 (del 15 al 19 de juliol) 55€

Nom pare/mare/tutor legal:
DNI:

Mataró, __ de _____________ de 2019

CASAL D’ESTIU SOL-IXENT - ENLLEURA’T

El següent document és informatiu i no cal que el retorneu
HORARI: De Dilluns a Divendres de 09:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00
LLOC: ESCOLA SOL-IXENT (Avinguda Gatassa, 68-84)
DATES CASAL: Del 25 de juny al 19 de juliol de 2019
MENJADOR: 6,20 € fixe / 6,80€ esporàdic
SERVEI ACOLLIDA (8 A 9H): 3€ per dia / 45€ tot el mes
SERVEI DE PERMANÈNCIES (17 A 18H): 3€ per dia / 45€ tot el mes
INSCRIPCIONS: Del 31 maig al 7 de Juny
HORARI: Dilluns a Divendres 9 a 13:30h.
LLOC: ESCOLA SOL-IXENT (Avinguda Gatassa, 68-84)
REUNIÓ DE FAMILIES: dimarts 18 de juny a les 19:00 a l’escola
Demanem als pares que, el dia de la reunió, porteu una samarreta blanca per poder fer la
samarreta del casal amb el nom i cognom del nen/a o jove marcat amb retolador permanent.
DOCUMENTACIÓ NECESSARIA PER DUR A TERME LA INSCRIPCIÓ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1 foto (tipus DNI) del infant o jove
Fotocopia del DNI del pare/mare/tutor
Fotocopia del DNI o llibre de família del infant o jove
Fotocopia del llibre de vacunes.
Fotocopies del DNI de les persones autoritzades a portar-lo i a recollir-lo
Fotocopia de la tarja de la Seguretat Social (CATSALUT). Sortides que impliquin la
pernoctació s’haurà de portar físicament.
7. Resguard d’ingrés amb import d’inscripció, efectuat a BANKIA al número de compte
bancari: ES60 2038 6735 8260 0016 7060 (Concepte: Casal Estiu + Nom infant)
8. Informe mèdic en cas d’estar en tractament.

