FULL DE PRE-INSCRIPCIÓ
CAMPUS D'ESTIU 2021
DADES DE L’INFANT
DADES DE L’INFANT
NOM INFANT:

COGNOMS:

DATA NAIXEMENT:

POBLACIÓ:
TALLA SAMARRETA(REGAL):

CURS ACTUAL:

ESCOLA ACTUAL:

4

8

12

16

S

M

L

XL

Nº CATSALUT DE L’INFANT:

QÜESTIONARI MÈDIC
DADES DE L’INFANT
si

no

En quina situació està?

Segueix algun tractament específic? si

no

Quin tractament?

Pateix alguna malaltia o trastorn?

si

no

Quina o quin?

Pot fer esport?

si

no

Quin esport practica?

Té algun tipus d’al·lèrgia?

si

no

A què té al·lèrgia?

D’altres observacions d’interès?

si

no

Quines (especificar)

Té el carnet de vacunacions al dia?

DADES PARE/MARE O TUTOR/A
NOM I COGNOMS DEL PARE/MARE O TUTOR/A:
Nº DNI:

POBLACIÓ:

TELÈFON 1:

DE QUI ÉS?:

TELÈFON 3:

DE QUI ÉS?:

TELÈFON 2:

DE QUI ÉS?:

EMAIL:

LES COMUNICACIONS GENERALS ES FARAN A TRAVÉS DE WHATSAPP MITJANÇANT L’EINA “DIFUSSIÓ”, PER
AIXÒ ÉS IMPRESCINDIBLE QUE GRAVEU EL Nº TELÈFON DEL CAMPUS (640218817) A LA VOSTRA AGENDA MÒBIL I
A LA DE QUI TAMBÉ NECESSITI ESTAR INFORMAT/DA, D’ALTRA MANERA NO REBRIEU AQUESTA INFORMACIÓ.
He llegit i entenc el perquè he de gravar el nºtelèfon del Campus a l’agenda del meu mòbil.

OBSERVACIONS PER EMPLENAR A LA RECEPCIÓ DEL CAMPUS ARGELAGUES
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FULL DE PRE-INSCRIPCIÓ
CAMPUS D'ESTIU 2021
CONDICIONS I AUTORITZACIONS
Llei de Protecció de dades:
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades, informem que les dades que ens faciliteu seran
incorporades a la base de dades general del CTLA. Aquestes dades es faciliten voluntàriament per poder participar i rebre informació de
les activitats a través dels canals de comunicació habituals. La persona inscrita té la possibilitat d’exercir el dret d’accés, rectificació i
cancel·lació de les seves dades.
Condicions generals:
El Campus es farà de dilluns a divendres i del 5 al 30 de juliol. Obrim les portes a les 8:45h (no abans). El Campus comença a les 9h i
acaba a les 13h. L’esmorzar és de 10:30h a 11h. De 13h a 15h tenim servei de monitoratge de menjador (cada infant porta el seu dinar,
se’l pot escalfar si ho vol). El servei de menjador es realitzarà només si hi ha un mínim d’inscrits. A partir de les 13:05h s’haurà d’abonar
el ticket diari de menjador (5€) per a l’infant que encara espera a que el recullin. La recollida és a les 13h i a les 15h en punt. Si un cop
fet el pagament de la inscripció del Campus l’inscrit/a no pogués començar pel motiu que fos, se li retornarà únicament el 25% de l’import
total pagat. Un cop el nen/a ha iniciat el Campus no es retornarà cap import per cap motiu (ni personal ni mèdic). L’últim dia del Campus
(30 de juliol) no hi haurà servei de menjador i tanquem a les 13h.
Autoritzacions del pare, la mare o el tutor:
- Autoritzo a recollir i utilitzar les dades de caràcter personal del meu fill/a i de la seva família, aquestes dades seran protegides per la
Llei Orgànica de protecció de dades.
- Autoritzo a fotografiar i/o filmar el meu fill/a en activitats lúdiques, activitats esportives, tallers i sortides juntament amb companys/es
i monitors/es amb la finalitat de publicar-les a l’espai web, al Club, a l’Instagram i al Facebook de l’entitat.
- Autoritzo al meu fill/a a assistir al Campus i em declaro coneixedor de les condicions de participació i les accepto, així mateix
autoritzo a traslladar el meu filla/a amb transport públic o a peu per a realitzar sortides de caire lúdic i/o esportiu amb els companys/es i
monitors/es sempre que prèviament s’avisi al pare/mare/tutor legal.
- Autoritzo a que el meu fill/a sigui traslladat en vehicle propi del personal del Campus a un centre de cures, o al CAP o Hospital més
proper, en cas que fos rigorosament necessari. En qualsevol cas es procedirà a contactar amb el pare/mare/tutor legal per informar de la
situació.
- Autoritzo a que la organització es comuniqui amb mi per enviar-me informació tant per telèfon i whatsapp com per email.

*He llegit i accepto les condicions i autoritzacions del Campus Esportiu.
*Afirmo que totes les dades anteriorment inscrites són certes i correctes.
Entenc que aquest document és només una pre-inscripció i que no em reserva plaça al Campus.
Entenc que per estar totalment inscrit/a al Campus he de signar la inscripció presencialment a Les Argelagues, presentant el
meu dni i el CATSALUT de l’infant i abonant l’import total dels serveis que vull tenir.

REENVIA’NS AQUEST DOCUMENT DEGUDAMENT EMPLENAT PER EMAIL O WHATSAPP A:
info@lesargelagues.com o 640218817

NO IMPRIMIR!!

a ______ de _______ de 2021
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