FULL D’INSCRIPCIÓ CAMPUS 2018
Autorització de participació + fitxa de salut
+ dret d’imatge

Foto carnet

Dades del/la participant
Nom i cognoms
Data de naixement

Edat

Curs escolar finalitzat

Adreça
Població

Codi postal

Dades de la família
Nom tutor legal 1

Tel.

Nom tutor legal 2

Tel.

Telèfon casa

Altres telèfons

Correu electrònic

Número CATSALUT

Autorització de participació
En/Na .................................................................................................................................................................................
amb DNI .............................................., autoritzo al/la meu/va fill/a ..................................................................................
......................................, a participar a les diferents activitats del Campus d’istiu 2018. Faig extensiva aquesta
autorització per a:


Que pugui ser atès per un metge en cas d’accident o malaltia i es pugui prendre qualsevol decisió mèdica per part
del corresponent equip mèdic, en cas d’urgència.



Que el personal responsable d’aquesta activitat el pugui acompanyar usant un vehicle privat per al desplaçament
no urgent ni especialitzat, en cas de necessitar atenció mèdica, emprant les mesures de seguretat pertinents.



Realitzar activitats de Kayak, treking, BTT i running.



Fer sortides pel poble i l’entorn.



Banyar-se a la platja en l’horari programat.

Indiqueu posant una creu si l’autoritzeu o no a:


Tornar sol/a a casa finalitzada l’activitat: Sí



Nedar sense suport: Sí

No

No

Signatura del pare, mare o tutor

Documentació que cal presentar
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Aquest full d’inscripció degudament complimentat i signat
Fotografia de carnet (enganxada a aquest full)
Fotocòpia del carnet d’identitat
Fotocòpia de la targeta de la seguretat social
Comprovant del pagament bancari
Fotocòpia del carnet de vacunes o certificat mèdic

Cadaqués, ......... de/d’............................... de 2018

Setmanes escollides (Sel·leccioneu les setmanes posant una creu)
Setmana 1

25/06 – 29/06

Setmana 6

30/07 – 03/08

Setmana 2

02/07 – 06/07

Setmana 7

06/08 – 10/08

Setmana 3

09/07 – 13/07

Setmana 8

13/08 – 17/08

Setmana 4

16/07 – 20/07

Setmana 9

20/08 – 24/08

Setmana 5

23/07 – 27/07

Setmana 10

27/08 – 31/08

Preus
Empadronats (Preu per setmana)
Menys de 5
5 setmanes o més
setmanes
31€
39€

Campus matí
De 10h a 13h

No empadronats (Preu per setmana)
Menys de 5
5 setmanes o més
setmanes
41€
49€

Descomptes del 10%


Famílies monoparentals: entenem com a monoparental la família composta per un sol progenitor, un pare
o una mare. Cal presentar el document que ho acrediti.



Famílies nombroses: entenem com a família nombrosa 3 o més germans. El descompte s’aplicarà sobre
el total de l’import. Cal presentar document que ho acrediti.



Germà: el descompte s’aplicarà sobre el segon germà i sobre l’import més alt.

Menjador
S’oferirà l’opció de TUPPER. Cada nen portarà el tupper a les 9h i el dipositarà a la nevera amb la monitora. Aquest
servei tindrà lloc a l’escola i finalitzarà a les 15h. Per poder-lo oferir hi haurà d’haver un mínim de 8 nens fixes. Es
pagarà el mateix dia al matí. PLACES LIMITADES. Preu: 10€/setmana fixes
MENJADOR FIXE

4€/dia  esporàdics.

MENJADOR ESPORÀDIC

Pagament


TOTAL A PAGAR:



PAGAMENT FRACCIONAT:

En cas de pagament fraccionat, el 9 de juny finalitza el termini del primer pagament per l’última setmana de juny i pel
mes de juliol. Així mateix, el 21 de juliol finalitza el termini del segon pagament pel mes d’agost.
Cal fer el pagament al número de compte de BANC SANTANDER: ES55 0049-1153-68-2890030611 Concepte:
NOM DEL PARTICIPANT
Cal

entregar

tota

la

documentació

a

l’Ajuntament

de

Cadaqués

o

enviar-la

al

correu

electrònic:

dani.lobato.martin@hotmail.com
No s’acceptarà documentació presentada fora de termini.
El nombre de places és limitat.

Condicions de participació
Les baixes posteriors a l'inici de l'activitat, que no esdevinguin per causa de força major (causes mèdiques i amb
comprovant corresponent), signifiquen la pèrdua del 100% de l'import pagat.

FITXA DE SALUT
Ompliu la fitxa de salut amb totes aquelles dades que creieu necessàries informar. La fitxa de salut és una obligació
legal que estableix el Decret 137/2003 de 10 de juny, informació que mantindrem amb la màxima confidencialitat de
conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.

Nom i cognoms del participant:
____________________________________________________________________________
Impediments físics o psíquics
Indiqueu si el vostre fill o filla té algun impediment que hàgim de tenir en compte psíquic, físic o sensorial.

Malalties cròniques i/o al·lèrgies
Pateix alguna malaltia (al·lèrgia, intolerància, asma, epilèpsia, problemes derivats d'intervencions quirúrgiques,etc.)
Indiqueu quines mesures hem de prendre.

Medicació amb indicació d’horaris i quantitat
Indiqueu si el vostre fill/a s’ha de prendre algun medicament indicant horaris i quantitats.
El medicament l’heu d’entregar al director/a de l’activitat el primer dia en arribar.

Sap nedar sense bracets o suro?
Sí

No

Observacions:

Altres qüestions d’interès
Es cansa amb facilitat, té por, etc.

Signatura del pare/mare/tutor:
Nom i Cognoms del pare/mare/tutor:
DNI de qui firma:
Lloc i data: Cadaqués, ........ de/d’ .......................... de 2018

AUTORITZACIÓ DE CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE I PUBLICACIÓ DE DADES DE
CARÀCTER PERSONAL I DE MATERIAL QUE ELABOREN (MENORS D’EDAT)
Dades del menor i del pare, mare o tutor
Nom i cognoms del menor
_____________________________________________________________________________________________
Nom i cognoms del pare, mare o tutor o tutora legal del/la menor:

DNI/NIE/Passaport

_____________________________________________________________________________________
Publicació d’imatges
Atenent que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’ article 18.1 de la Constitució espanyola i regulat
per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge, la direcció d’aquesta activitat de lleure educatiu demana el consentiment dels pares, mares
o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament
identificables.

AUTORITZO
L’aparició de la imatge del meu fill o filla als vídeos i fotografies realitzades a les activitats programades
durant l’estada al Campus d’istiu 2018 i que puguin ser publicades a:
SÍ





NO

CD’s o pens recopilatoris
Xarxes socials: Facebook de l’empresa
Xarxes socilas: Instaram de l’empesa
Cartells i tríptics editats per la pròpia entitat organitzadora:

Materials elaborats pel menor
Per a l’edició de materials en espais de difusió del Campus d’istiu 2018 cal la corresponent cessió del dret
de comunicació pública expressat per escrit dels afectats o dels qui n’exerceixen la pàtria potestat en cas
de minoria d’edat, sense que la Llei de propietat intel·lectual admeti cap mena de modulació segons l’edat
dels alumnes. Aquesta cessió s’ha d’efectuar encara que l’autor/a en qüestió no aparegui clarament
identificat i s’estén a realitzacions com ara treballs, escrits, opinions i publicacions vàries del menor.

AUTORITZO
Que el material elaborat pel meu fill o filla pugui ser publicat en els espais de comunicació amb la
finalitat de desenvolupar l’activitat educativa:
Sí

No

Lloc i data:
Signatura del pare, mare o tutor legal del menor:

