Full d’inscripció:

CASAL NADAL ESCOLA NOVA ELECTRA 2017

Nom i cognoms del nen/nena: ........................................................................................................................
Data de naixement: ...........................................................................................................................
Curs que està fent actualment (curs 2017-2018 ) ...................................... Escola: ..............................................
Adreça: ...........................................................................................................................................................
Població i codi postal:......................................... // CP: ...................................................................................
Núm. Targeta sanitària: ....................................................................................................................................
Nom mare/Tutor 1: ........................................................... Telèfon: .................................................................
Nom pare/Tutor 2: ............................................................ Telèfon: ...............................................................
Correu/s electrònic/s:
.................................................................................................................................................................
Pren algun medicament de forma habitual?

SI

NO

Quin? ................................................................................................................................................
Té algun tipus d’al·lèrgia (menjar, medicament...?)

SI

NO

Hi ha alguna cosa que haguem de saber?
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
M’inscric al casal de Nadal 2017:

27

28

29

2

3

4

5

DINAR

Tot el
casal

CARMANYOLA

MATÍ (9h-13h)
TARDA (15h-17h)
MATÍ+TARDA
(9h-17h)
Autorització del pare/mare:
Nom i cognoms: ......................................................................................... amb D.N.I ............................................
a realitzar les activitats i sortides programades per la direcció del Casal de Nadal de l’Escola La Nova Electra 2017.
Autoritzeu a que se li puguin fer fotos al vostre fill/a?

SI

NO

SIGNATURA:

Amb la signatura autoritzo a prendre les decisions mèdiques que fossin necessàries en cas que no fos possible contactar amb el
pare, mare o tutor. En compliment del que estableix la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de
caràcter personal, l’informem que mitjançant l’emplenament del present formulari ens dóna el seu consentiment per a que les
seves dades personals i les del seu fill/-a o tutelat siguin incorporades i tractades en el nostre fitxer de base de dades,
propietats de SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT S.L. garantint la seva seguretat i confidencialitat, amb la finalitat de la prestació
i comercialització dels nostres serveis, entenent que les dades aportades han de ser certes i al dia, pel que preguem que ens
sigui notificada qualsevol modificació. Així mateix, atorga la seva conformitat amb la publicació de les imatges captades en les
que pugui aparèixer el seu fill/-a o tutelat/-a durant l’estada al casal. L’informem que pot exercir en qualsevol moments els
seus drets d’accés, modificació, cancel·lació i oposició si ens ho notifica al nostre domicili social: Av. Béjar 188, 08225 – Terrassa
(Barcelona).

