FITXA D’INSCRIPCIÓ
CAMPUS D'ESTIU 2018
Menjador:

Fixe

□

Esporàdic

□

No es quedarà

□

Nom i cognoms del nen/a:
Data de naixement:

Edat:

Adreça:

Població:

C.P:
Nom del pare, mare o tutor:
Telèfons de contacte
(fix i mòbil mòbil):
e-mail:
Informació bàsica Sap nedar?
És al·lèrgic?

SÍ

□

NO

□

Amb dificultat

□

A què?

Pren alguna medicació?
Quina?
Pateix hemorràgies sovint?
Pateix o ha patit convulsions?
Detalleu altres malalties a tenir en
compte: ..............................................................................................
.............................................................................. ............................
...........................................................................................................
Observacions a tenir en compte (problemes de comunicació, de relació,
psicomotrius,
etc...): ................................................................................................
............................................................................ ..............................
..........................................................................................................
Documentació que cal adjuntar amb la Fitxa: - Fotocòpia de la targeta
sanitària de l’infant - Fotocòpia del DNI de l’infant o del llibre de família.

AUTORITZACIONS
CAMPUS D'ESTIU
2018
1. Autoritzo a practicar totes les activitats programades durant els casals
esportius i de lleure d’estiu a St. Jaume en les condicions establertes i faig
extensiva aquesta autorització per prendre les decisions mèdicoquirúrgiques que siguin necessàries adoptar en cas d’extrema urgència,
sota la direcció facultativa
En/Na ..............................................................................................
amb DNI ......................................
Com a pare/mare/tutor
de ....................................................................................................
Firma del pare / mare o tutor de l’infant

2. Dono el meu consentiment per fer ús de la seva imatge ( Llei 5/1982, de
5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge) en documentació i mitjans relacionats amb l’activitat.
En/Na .................................................................................................
amb DNI ......................................
Com a pare/mare/tutor
de ......................................................................................................
Firma del pare/mare o tutor de l'infant
Data:

3. Dono el meu consentiment per sortir sol de l'escola,

SÍ □
NO □
en cas contrari pot sortir acompanyat
de:......................................................................................................
..
Firma del pare/mare o tutor de l'infant
Data:

En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que
les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, seran incorporades a un fitxer automatitzat
responsabilitat de l'AMPA de l’escola els Quatre Vents de Sant Jaume dels Domenys NIF G43299775. La finalitat d’aquest
fitxer és gestionar la relació negocial sobre el Campus d'Estiu. Aquestes dades seran transmeses a l’Ajuntament de Sant
Jaume dels Domenys per a la gestió administrativa relacionada amb el Campus d’Estiu (llistats d’inscripcions, llistats
d’assistència, llistats de grups,...). Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, o no desitja rebre
més informació sobre els nostres serveis pot dirigir-se a: l’AMPA de l’escola els Quatre Vents de Sant Jaume dels Domenys,
c. de la Carretera, s/n, 43713 Sant Jaume dels Domenys, o bé, enviar un correu electrònic a ampaels4vents@gmail.com

