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Inscripció Esplai d'Estiu 2015
Dades de l'alumne
Nom

Cognoms

Adreça

CP

Correu electrònic

Telefons

Data de naixement

DNI

Població

Centre escolar

Curs escolar

Dades de Pare/Mare/tutor
Nom

Cognoms

DNI

Telefons

Observacions

Trieu els periodes que desitjeu reservar
Setmanes
del 22 al 27 de juny
del 29 de juny al 5 de juliol
del 6 al 12 de juliol
del 13 al 19 de juliol
del 20 al 26 de juliol
del 27 de juliol al 2 d'agost
del 3 al 9 d'agost
del 10 al 16 d'agost
del 17 al 23 d'agost
del 24 al 30 d'agost
del 31 d'agost al 6 de setembre
del 7 al 13 de setembre

M

T

C

Quinzenes

M

T

C

Mesos

de l'1 al 15 de juliol

Tot juliol

del 15 al 31 de juliol

Tot agost

M

T

Si

No

de l'1 al 15 d'agost
de 15 al 31 d'agost

M=Matí, T=Tarda, C=Matí i tarda

Menjador

Es certifica que l’alumne està al corrent de la vacunació que marca la normativa sanitària a Catalunya. El sota signant com a pare, mare o tutor/a
de l’alumne n’autoritzo la participació en les activitats incloses en la programació, i faig extensiva aquesta autorització a la presa de qualsevol
decisió medico-facultativa que en cas d’urgències s’hagués de prendre. Així mateix, autoritzo a que se li puguin realitzar fotografies i/o vídeos
durant l'Esplai.
El/la sota signant autoritza al tractament i conservació de les seves dades, així com la cessió de les dades aportades a qualsevol administració o
organisme sempre que així ho requereixi expressament pel compliment de les seves obligacions especifiques, garantint-ne en tot moment la seva
confidencialitat.
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, informem que les dades personals facilitades
pels sol•licitants d’aquesta butlleta seran incloses dins d’un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de SAI Centre de Formació – Fernando
Romero Nofre, amb la finalitat de realitzar la valoració de la seva petició.

Signatura
Data: ________________________________________

C

