ESTIU 2019

INSCRIPCIÓ CASAL DE SETEMBRE FALSET
ESCOLA ANTONI VILANOVA

FALSET

Nom i Cognoms (Participant):
Adreça:
Codi Postal:

Naixement:

Curs 19-20:

Escola:

DIES
TOT EL CASAL
1 dia

Núm. Targeta Sanitaria:
Telèfon mòbil:

HORARI
DE 9H A 13H
PREU CASAL
65€
12€

Població:

DESCOMPTE:

E-mail:

-S’aplicarà un 10% de descompte al segon/a germà/na.

En cas d’urgència avisar a:
1.

Telèfon:

2.

Telèfon:

3.

Telèfon:

Dades de salut i o altres informacions. (cures, al·lèrgies, intoleràncies alimentaries,
medicaments, etc.)

Condicions d’admissió:
1. Podeu lliurar la butlleta d’inscripció al correu eixam.info@gmail.com.
2. Aquesta inscripció ha d’anar acompanyada de la fotocòpia de la targeta de la Seguretat
Social del participant, la fotocòpia del llibre de vacunes i l’autorització participació menors
d’edat (full següent) signada.
3. Podeu efectuar el pagament a l’IBAN que us trobareu a continuació:
Nº Compte: ES53 0182 9465 6202 0602 8569- BBVA
Beneficiari: Eixam
Concepte: nom del nen/a que s’inscriu.

MARCA AMB UNA CREU, LA FRANJA DE DIES QUE VOLS VENIR AL CASAL:
TOT EL
CASAL

DILLUNS
2

DIMARTS
3

DIMECRES
4

DIJOUS
5

DIVENDRES
6

DILLUNS
9

De 9h a
13h
Informació General:
1. Les places són limitades i l’admissió serà seguint un rigorós ordre d’inscripció
(butlleta d’inscripció + pagament). Les inscripcions es tancaran el proper
divendres 16 d’agost.
2. El CASAL disposa de l’assegurança pertinent per a realitzar activitats d’esport i
de lleure. Aquesta activitat està notificada en el registre d’activitats de lleure a la
qual participen menors de 18 anys de la Generalitat de Catalunya.
3. El nen/a ha de portar l’esmorzar de mig matí, roba còmode i crema solar

DIMARTS
10

AUTORITZACIONS A PARTICIPANTS, MENORS D’EDAT:
DADES DEL/ LA PARTICIPANT I DELS PARES, MARES O TUTORS:
Nom i Cognoms del/la participant: …………………………………………………………………………………………………………….
Nom i Cognoms del pare, mare o tutor legal: …………...……………………………………………………………………………….
DNI o Passaport del pare, mare o tutor legal: …………...……………………………………………………………………………….

1. DRET DE PARTICIPACIÓ:

1.-Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats del Casal d’Eixam, Formació i lleure. S.C.P. aquest setembre 2019. Aquesta autorització es fa extensiva a les
decisions medicoquirúrgiques sobrevingudes que siguin aconsellades, en cas d’emergència, per un facultatiu.

SI

NO

2. DRETS D’IMATGE:
L’ empresa EIXAM, FORMACIÓ I LLEURE SCP, disposa d’espais de comunicació i difusió, inclòs el seu web particular, on informa i fa difusió de les activitats que ofereix. En aquests espais es poden publicar
imatges en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que participen en les activitats esmentades. La distribució de les imatges només s’efectuarà amb caràcter gratuït amb l’objectiu de difondre les
activitats que desenvolupa l’empresa EIXAM, FORMACIÓ I LLEURE SCP., és a dir, per a ús publicitari i informatiu.
Per a l’edició de materials en espais de difusió del CASAL (web, premsa escrita, presentacions digitals, publicitat, material promocional, xarxes socials) cal la corresponent autorització de cessió del dret
d’ús d’imatge i del dret de comunicació pública expressat per escrit pels afectats o, en cas de minoria d’edat i/o incapacitats, pels qui n’exerceixen la pàtria potestat i/o tutel·la/curatel·la, sense que la llei
de propietat intel·lectual admeti cap mena de modulació segons l’edat dels participants. Aquesta autorització tindrà validesa indefinida.
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut a 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 de EIXAM, FORMACIÓ I LLEURE, SCP. demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per a l’ús d’imatges on apareguin clarament identificats els menors.
1.- Autoritzo que la imatge del meu fill/-a pugui il·lustrar materials comunicatius de caràcter gràfic i audiovisual amb fotografies i vídeos d’activitats del CASAL publicades per a ús
informatiu i publicitari en: La pàgina web i les xarxes socials d’Eixam, educació i lleure i l’AMPA Antoni Vilanova.

LLoc i Data:

SI

NO

Signatura:

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer privat i protegit,
propietat de EIXAM, FORMACIÓ I LLEURE, SCP. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita adreçada a eixam.info@gmail.com o bé al 659 631 725 / 686
237 825. Aquesta autorització és totalment gratuïta i em comprometo a no reclamar cap compensació, pagament i/o indemnització a canvi del permís acordat amb l’empresa EIXAM, FORMACIÓ I LLEURE
S.C.P. per a la utilització de la imatge de la persona a qui represento.

