Casal d’Estiu 2019
INSCRIPCIÓ ESTIU 2019
Inscric al meu fill/a als Casals d’Estiu Ferran i Clua 2019. ( No donarem la inscripció per vàlida si falta algun
document ). Recordeu de signar !!

Nom del Nen/a______________________________________________Curs________
Telèfon.___________________________________________________________
E-mail: _________________________________ És de l’escola ?_______________
TÉ ALGUN TIPUS D’AL·LÈRGIES? __________________________________________
______________________________________________________________________
Té necessitats educatives especials ?

SI

NO

Nom del Titular del Compte: ______________________________________________
Núm. De CC; ES_____ ___________ ___________ _____ _______________________________
Ja tenim les teves Dades Bancàries

MARQUEU EL GRUP QUE CORRESPON
COLONIES:

P-3 a 2n

3r a 6è

P-3 i P-4 : Viatgem a altres planetes

( Separem per grups d’edats )

P-5 a 2n: Les aventures de Tintin

( Separem per grups d’edats )

3r i 4t: ESPORTS I AVENTURA
5è i 6è : ANEM D’AVENTURA

( Separem per grups d’edats )

ESO: NATURA I ESPORT

TORNS i HORARIS CASALS
( Marqueu amb una X )
1r. Torn. Del 25 al 28 de juny
2n Torn. Del 1 al 5 de juliol
3r Torn. Del 8 al 12 de juliol
4rt Torn. Del 15 al 19 de juliol
5è Torn. Del 22 al 26 de juliol
6è Torn. Del 2 al 6 de setembre

ACOLLIDA

DEURES
A partir
de 1r

8:00 9:00

9.00
14.00

9.00 a 15.00
AMB DINAR

9.00 a 17.00
AMB DINAR I
BERENAR

Casal d’Estiu 2019
Nom del Pare/Mare/Tutor _________________________________________________________
DNI___________________________

AUTORITZACIÓ CASALS
a) Autoritzo a que el meu fill/a participi dels casals d’estiu que es portaran a terme a l’escola Ferran i Clua de
Valldoreix, organitzades des de l’AMPA a través de l’Associació SAEC.
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 la quota pertinent, que es realitzarà el dia 14 de
juny 2018.
e) En cas de donar-se de baixa s’ha d’avisar amb 7 dies d’antelació, en cas contrari és cobrarà la setmana
corresponent.
DRETS D'IMATGE ( si NO esteu d’acord només caldrà ratllar )
Atès 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 15/1999 de 13 de desembre, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge,
SAECi demana el consentiment als pares, mares o els tutors/es per poder enregistrar la imatge del seu fill/a i publicar
fotografies i vídeos on apareguin els mateixos i hi siguin clarament identificables a la web de l’AMPA de l’escola Ferran
i Clua
Signatura,

AUTORITZACIÓ COLÒNIES
a) Autoritzo a que el meu fill/a participi de les colònies que es portaran a terme a Oliola ( Lleida ),
organitzades des de l’AMPA a través de l’Associació SAEC, on realitzaran diferents tipus d’activitats. Per al
grup de 3r a 6è hi haurà orientació, rafting, piragüisme, escalada i esports d’equip.
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 la quota pertinent, que es realitzarà el dia 14 de
juny 2019.
e) Devolució: Un cop feta la inscripció i en cas de baixa durant el període d’inscripció es retornarà 70% .
Si la baixa es comunica abans de l’inici de l’activitat i per motius mèdics justificats ( malaltia, lesió... ) es
retornarà el 90% de l’import de la inscripció, sempre i quan es justifiqui documentalment.

DRETS D'IMATGE ( si NO esteu d’acord només caldrà ratllar )
Atès 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 15/1999 de 13 de desembre, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge,
SAECi demana el consentiment als pares, mares o els tutors/es per poder enregistrar la imatge del seu fill/a i publicar
fotografies i vídeos on apareguin els mateixos i hi siguin clarament identificables a la web de l’AMPA de l’escola Ferran
i Clua

Signatura

