Casal d’Estiu 2014
INSCRIPCIÓ 6è
Inscric al meu fill/a als Casals d’Estiu Ferran i Clua 2014.
( Cal portar fotocopia de targeta sanitària, sempre i quan no hagi fet casals amb nosaltres aquest estiu o l’anterior )

Nom del Nen/a________________________________________Curs________Telèfon.__________________
E-mail____________________________________________________________________________________
TÉ ALGUN TIPUS D’AL·LÈRGIES?_______________________________________________________________

MARQUEU EL QUE CORRESPON
Nom del Titular del Compte Corrent;__________________________________________________________
Núm. De CC;
Ja tenim les teves Dades Bancàries,

ACTIVITAT. Fes la teva proposta. Què t’agradaria fer?
TORNS i HORARIS.
Acollida

9.00 a 14.00

9.00 a 15.00

9.00 a 17.00

1R. Torn. Del 25 al 27 de Juny
2n Torn. Del 30 de Juny al 4 de Juliol
3r Torn. Del 7 al 11 de Juliol
4rt Torn. Del 14 al 18 de Juliol
5è Torn. Del 21 al 25 de Juliol
6è Torn. Del 28 de Juliol a l’1 d’Agost
7è Torn. De l’1 al 10 de Setembre

AUTORITZACIÓ
Nom del Pare/Mare/Tutor _________________________________________DNI_______________
a) Assistir als casals d’estiu 2014 a l'escola Jaume Ferran i Clua de Valldoreix, en les condicions establertes, així com a
participar a les activitats que es realitzen al centre, i a fora del centre.
b) A anar a un centre mèdic (sempre que no es localitzi a la família) en cas d'accident i que sota la direcció facultativa
es prengui la decisió necessària.
c) La cessió de les dades personals del meu fill/a, d'acord amb la llei orgànica 15/1990, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre).
d) Autoritzo a l’Associació SAEC a fer el cobrament bancari de les quotes pertinents.

DRETS D'IMATGE
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut a l'article 18.1 de la Constitució; i regulat per la llei orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, autoritzo a l'organització el consentiment per a poder publicar fotografies clarament
identificables i continguts multimèdia a la web de l’AMPA.

Signatura,

