FULL D’INSCRIPCIÓ CASAL D'ESTIU CORBERA DE LLOBREGAT
NOM I COGNOMS (nen/a):
ESCOLA (durant el curs):
ADREÇA:
POBLACIÓ:
TELÈFONS DE CONTACTE (indicar nom i parentesc):

CODI POSTAL:

DATA DE NAIXEMENT i CURS:
E-MAIL:
Nº T.S.I (Targeta Sanitària Individual):
(ex: GURE 0 800907 00 2)

GERMANS/ES AL CASAL (en cas afirmatiu posar nom i curs):
Nom i DNI dels progenitors:
//
Preu/set

De 9h a 13h i de 15h a 17h
Casal de Joves (De 9 a 14h)
Menjador (De 13 a 15h)
Acollida matí (7:45h a 9h)
Acollida tarda (17h a 18h)

___________
___________
___________
___________
___________

Preus/set amb Descompte (*)

26,4 €
26,4 €
37,4 €
9,9 €
9,9 €

22,44€
22,44€
31,79€
8,42€
8,42€

(*) Descompte a aplicar per més d’una setmana, més d’un germà, famílies nombroses i monoparentals
Els descomptes no són acumulables

ACOLLIDA TARDA
17h a 18h

ACOLLIDA MATINAL
8h a 9h

MENJADOR

CASAL JOVES
9h a 14h

CASAL
9h-13h i 15h-17h

HORARIS

25 al 28 de juny
1 al 5 de juliol
8 al 12 de juliol
15 al 19 de juliol
23 al 26 de juliol
TOTAL A ABONAR: _________€

AUTORITZACIÓ DELS PARES/MARES
Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats que s’organitzen durant el període inscrit i
faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar, en
cas d’extrema urgència, sota la direcció facultativa pertinent.
OBSERVACIONS MÈDIQUES ( al·lèrgies, malalties...):

Signatura pare, mare o tutor/a legal

PROTECCIÓ DE DADES I DE LA IMATGE DEL NEN/A
D’acord amb el Real Decret-llei 5/2018, del 27 de juliol, de mides urgents per a l’adaptació del
Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades de caràcter
personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en un fitxer
automatitzat, per fer-ne el tractament informàtic, i en una base de dades generals. Així mateix,
s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els
termes inclosos en la legislació vigent. D’acord amb el dret a la pròpia imatge reconegut a l’article
18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat
personal i familiar i la pròpia imatge.
Autoritzo a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i a Prat Actiu SLU amb CIF B67067389, en
l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades; així com registrar a
través de fotografia o vídeo la imatge del infant durant l’activitat que realitza i a publicar-ho en la
seva web, revista, propaganda i/o xarxes socials.
Signatura pare, mare o tutor/a legal

