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FULL D’INSCRIPCIÓ 

Casal d’estiu 2019. 

Camallera. Espai Valldevià. 

S.A.C. Pedagogía y Lleure. 

 

 

DADES PERSONALS 

Nom i cognoms del participant: 

Número S.S.: 

Data de naixement:    Curs Escolar:   Escola: 

Ciutat:   Adreça:      Nº: Pis: Porta: 

Nom de la Mare, Pare o Tutor/a: 

Telefon 1:    Telefon 2: 

Correu Electrònic: 

 

ÉS IMPRESCINDIBLE: 

-Fer al pagament al número de compte:    ES14 2100 3556 3122 0061 5691 

(Fins que no es rebi l'ingrés en el compte, no es farà efectiva la inscripció). 

-Cal indicar nom i cognoms del participant y període de la inscripció en el concepte. 

-Adjuntar:  

✓ Fotocòpia del DNI 

✓ Fotocòpia de la tarjeta santària (CatSalut) 

✓ Fotografia del participant 

✓ Rebut del pagament del menjador (en cas d'haver-ho sol·licitat i pagat en el seu 

compte a l'empresa Cuinut) 

 

 

FOTO 
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ASSISTÈNCIA 

Marcar amb una creu les opcions que t’interessin  

 De 9 h a 
13 h 

De 9 h a 
15 h 

De 9 h a 
17 h 

Catering (a càrrec de  
Cuinut) o carmanyola 

Del 25 al 28 Juny     

Del  1 al 5 de Juliol     

Del  8 al 12 de Juliol     

Del  15 al 19 de Juliol     

Del 22 al 26 de Juliol     

Del 29 de Juliol al 2 
d’Agost 

    

Del  5 al 9 d’Agost     

Del  12 al 16 d’Agost     

Del 19 al 23 d’Agost     

Del 26 al 30 d’Agost     

 

AUTORIZACIÓ DE PARTICIPACIÓ 

Autoritzo al meu fill/a o tutelat/da, les dades del/la qual consten més amunt, a participar a 

totes les activitats programades en aquesta activitat de lleure en la qual s’inscriu.  

Tanmateix l’autoritzo expressament per a: 

• Que pugui ser atès per un metge en cas d’accident o malaltia i es pugui prendre 

qualsevol altra decisió mèdica per part del corresponent equip mèdic, en cas 

d’urgència. 

• Que el personal responsable d’aquesta activitat el pugui acompanyar usant un vehicle 

privat per al desplaçament no urgent ni especialitzat, en el cas de necessitar atenció 

mèdica, emprant les mesures de seguretat pertinents. 

• Banyar-se a la piscina en l’horari programat sota la supervisió de l’equip de dirigents. 

• Realitzar activitats especials de risc o fisicoesportives (tirolines, escalada en rocòdrom, 

Kite surf) 

Marcar l’opció escollida si l’autorizeu o no a: 

Tornar tot sol a cassa finalitzada l’activitat: SI / NO 

 

Firma de la mare/pare o tutor/a. 

Noms i cognoms de qui signa:  

Signatura: 

 

DNI de qui signa:      Data:  ….  de………………..de 20… 
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FITXA DE SALUT 

Impediments físics o psíquics : 

 

Malalties cròniques i/o al-lèrgies: 

 

Medicació amb indicació d’horaris i quantitat: 

 

Possible règim que escaigui: 

 

Informació de qualsevol altre qüestió que es consideri necessària: 

Sap nedar? 

Es mareja amb facitital? 

Es posa malalt amb freqüència? De què? 

A les excursions es fatiga aviat? 

Altres: 

 

Firma de la mare/pare o tutor/a. 

Noms i cognoms de qui signa:  

Signatura: 

 

DNI de qui signa: 

Data:  ….  de………………..de 20… 
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AUTORITZACIÓ D’ÚS D’IMATGES, PUBLICACIÓ DE DADES DE CARÀCTER 

PERSONAL I DE MATERIAL QUE S’ELABORI.  

 

Nom i cognom del menor: 

Nom i cognom de la mare/pare /tutor/a del menor: 

DNI: 

 

Publicació d’imatges. 

L’entitat organitzadora d’aquesta activitat d’educació en el lleure disposa d’espais de 

comunicació i difusió, on s’informa i es fa difusió de les activitats d’educació en el lleure que es 

realitzen. En aquests espais es poden publicar imatges on apareguin, individualment o en grup, 

els menors inscrits en les activitats.  

Ja que el dret a la pròpia imatge és 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’aquesta activitat demana el consentiment 

als pares, mares o tutors per publicar fotografIes i vídeos on apareguin els seus fills/es i siguin 

clarament identificables. 

AUTORITZO: 

Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a activitats 

programades i organitzades en aquesta activitat i publicades en pàgines web i blogs del poble, 

xarxes socials de la societat i revistes o publicacions i en la web de l’Espai Valldevià. 

 

Lloc i data:………………., a ….de …………….de 20…. 

Signature de la mare/pare/tutor/a legal: 


