Organitza:

Col·labora:
Nº

FOTO

FULL D’INSCRIPCIÓ
CASAL-CAMPUS SINCRONITZADA – AVENTURA – FUTBOL-BASQUET
Data _________________________

Nom i cognoms _____________________________________________________________________________
Adreça____________________________________________ Població _________________________________
Data naixement ____________________ Curs escolar (que ha fet aquest any) ___________________________
Email (majúscules) ___________________________________________________________________________
Telèfon 1 _________________________________

Telèfon 2___________________________________

Talla samarreta _______________

CALENDARI
Marqueu amb una X la opció triada.
Acollida

25 a 29 de juny
2 a 6 de juliol
9 a 13 de juliol
16 a 20 de juliol
23 a 26 de juliol
30 juliol a 3 agost
3 a 7 setembre

!
!
!
!
!
!
!

Contractació assegurança:

Campus/
casal

Menjador
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!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
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1
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1
!

Casal
Tarda

!
!
!
!
!
!
!

Casal

Sincronitzada

Aventura

!
!
!
!
!
!
!

!
!
!

!

Futbol

Bàsquet

!
!

!
!

Vivartist

!
!

!
!

Total:
Fraccionament:
Número de compte corrent:

!

Es realitzarà un primer pagament en efectiu o targeta a recepció. El segon es farà per remesa
bancària el 2 de juliol

________________________________________________________________________

*ASSEGURANÇA (15,80€)
Disposeu de l’opció de contractar una assegurança d’inscripció, que dóna dret a la devolució proporcional de l’import pagat (només
setmanes complertes) si no es pot realitzar el Casal, una vegada començat. En cas de no contractar-la, una vegada abonat l’import, no
es podrà retornar sota cap concepte.
1) El 6é i 7é torn de Menjador només hi haurà servei de monitoratge i el dinar l’hauran de dur els alumnes amb carmanyola de casa.
L’import de menjador d’aquestes setmanes serà de 28,40€.

INSCRIPCIONS, I FORMA DE PAGAMENT
El període d’inscripcions es fins el 6 de juny durant l’horari d’obertura del CEM Papiol. Per fer efectiu el pagament del casal / campus,
haureu d’abonar l’import corresponent en efectiu o targeta en el mateix moment de formalitzar la inscripció. IMPORTANT: tant les
inscripcions que es facin fora de plaç (del període d’inscripcions establert) com per cada pròrroga que es faci, hi haurà un recàrrec de
10€.

Documents a ADJUNTAR:
"
Aquest formulari omplert i signat
"
Fotocòpia Targeta de la Seguretat Social o Mútua
"
Fotografia del nen (recomanable)
"
Fotocòpia del DNI pare/mare o tutor
"
En cas de que s’escaigui, informe mèdic sobre al·lèrgies, patologies, medicaments i posologia...
"
En cas de fraccionar el pagament, fotocòpia del número de compte
En compliment amb el disposat en la LOPD (Llei 15/1.999 Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, de 13 de desembre de 1.999), l’informem que les dades personals
facilitades per vostè s’incorporaran a un fitxer automatitzat per Llop-gestió esportiva s.l C/Constitució 2 3r 3a, 08960, Sant Just Desvern. La finalitat del mateix és la gestió del casal i
tenir una base de dades. Vostè té dret a accedir, cancel·lar o rectificar les dades que li corresponguin recopilades en aquest fitxer.

CEM El Papiol | Pau Casals, s/n | El Papiol (08754) | T 93 673 27 54

Organitza:

Col·labora:

AUTORITZACIONS
Jo____________________________________________________amb DNI____________________(pare, mare o
tutor), de_________________________ autoritzo:
!

Al meu fill a participar en totes les activitats i sortides que es facin als Casals / Campus del CEM Papiol.

Fent extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fossin necessàries d’adoptar en cas d’extrema urgència, i
sota la direcció facultativa adequada, la cessió dels drets d’imatge que es puguin generar per la inclusió a material divulgatiu i
publicitari dels Campus del CEM Papiol, així com el transport de l’infant, en cas de necessitat, en vehicle privat.

! A la pressa d’imatges del meu fill per il·lustrar materials de difusió de les activitats organitzades pel
CEM EL PAPIOL . Les imatges podran ser difoses en qualsevol mitjà (TV, premsa, internet, mitjans externs, material promocional,
publicitat, xarxes socials...).
La distribució podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats del CEM EL PAPIOL
(marcar només en cas que marxin sols/es)

! Marxar sol/a un cop hagi finalitzat l’activitat organitzada pel Campus del CEM Papiol, entenent que la
responsabilitat de dita entitat només s’estén a l’horari del Campus.
!Ha poder marxar un cop acabat el Casal amb les següents persones (indiqueu nom i cognoms i parentesc, no es
necessari amb els pares).
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

Signatura:
El Papiol a_____________de___________de 2018
FITXA SANITÀRIA
Pateix alguna malaltia crònica? ___________________________________________________________________________
Pateix alguna discapacitat física/psíquica/sensorial? ________________________________________________________
Segueix algun tractament específic (medicació)? ___________________________________________________________
Té alguna al·lèrgia? ______________________________________________________________________________________
Té intolerància a algun medicament? ______________________________________________________________________
Sap nedar? ____________________________________________________________________________________________
Observacions:___________________________________________________________________________________________
DADES TÈCNIQUES CAMPUS SINCRONITZADA
Centre, Club al que pertany ______________________________________________________________________________
Localitat (direcció) ______________________________________________________________________________________
Quin nivell de natació te assolit la nedadora (taronja, verd, blau, vermell o negre)______________________________

Es preveu un fons social limitat per a ajuts a infants en situacions familiars desfavorables. Les persones
interessades han de dirigir-se als Serveis Socials de l’Ajuntament.

En compliment amb el disposat en la LOPD (Llei 15/1.999 Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, de 13 de desembre de 1.999), l’informem que les dades personals
facilitades per vostè s’incorporaran a un fitxer automatitzat per Llop-gestió esportiva s.l C/Constitució 2 3r 3a, 08960, Sant Just Desvern. La finalitat del mateix és la gestió del casal i
tenir una base de dades. Vostè té dret a accedir, cancel·lar o rectificar les dades que li corresponguin recopilades en aquest fitxer.
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