CASAL D’ESTIU 2015
ÀBAC Serveis Educatius i de Lleure

Foto
carnet

Autorització
En/na _________________________________________________________
amb DNI/passaport _____________________________ pare/mare/tutor/a
de ____________________________________autoritza el seu fill/a a
assistir al Casal d’Estiu al CEIP LAVÍNIA i a les corresponents sortides que es
duguin a terme durant el Casal, i certifica que les dades esmentades
anteriorment són certes. Aquesta autorització és extensiva a les decisions
medicoquirúrgiques que calgui adoptar en cas d’extrema urgència, sempre a
l’empara de la pertinent direcció facultativa.
En compliment de l’article 5 de la LOPD, l’informem que les dades recollides en el formulari
quedaran incloses en un fitxer del que serà responsable l’AMPA de l’Escola Lavínia, tenint
les esmentades dades caràcter de confidencials i, per tant, seran utilitzades i tractades a
l’empara de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter
personal, i normativa de desenvolupament.

Full d’inscripció

Nom i cognoms _________________________________________________
Data de naixement____________________________________Curs ______
Adreça________________________________________________________
Telèfons:
nom________________parentiu___________telf _____________________
nom________________parentiu___________telf _____________________
nom________________parentiu___________telf _____________________
nom________________parentiu___________telf _____________________

Així mateix, per mitjà de la present, el progenitor/tutor AUTORITZA expressament, a que
l’AMPA de l’Escola Lavínia pugui prendre fotografies al menor durant les activitats
organitzada, i que les esmentades fotografies siguin emprades per a actes de promoció i/o
d’informació relatius al Casal cedint així els drets d’imatge i n’autoritza la publicació al blog
del Casal

Correu electrònic _______________________________________________

Pel cas de no donar el seu consentiment, o per exercir el dret d’accés, rectificació i/o
cancel·lació sobre les dades o autorització d’us d’imatges, vostè pot enviar una comunicació
a ampalavinia@gmail.com, o un escrit a secretaria de l’AMPA.

Tractament ____________________________________________________

Té alguna malaltia crònica? ____Quina ______________________________
Al·lèrgies ______________________________________________________
Sap nedar? _______ Marxarà sol cap a casa? _________________________

Barcelona, ________de ______________________de 2015

Observacions __________________________________________________
_____________________________________________________________

Signatura pare/mare/tutor/tutora

_____________________________________________________________

CASAL D’ESTIU 2015
ÀBAC Serveis Educatius i de Lleure

Torns d’inscripció

Torns d’inscripció

1r TORN del 29 de juny al 3 de juliol
4t TORN del 20 al 24 de juliol

tot el dia 118,00€
(tots els dies de 9h a 16:30h)

tot el dia 118,00€

matinal 82,55 €

(tots els dies de 9h a 16:30h)

(dll-dm-dj 9h a 13h | dx-dv de 9h a 16:30h)

mainadera matí (de 8h a 9h)

Dl

matinal 82,55 €
Dm

Dc

Dj

DV

(dll-dm-dj 9h a 13h | dx-dv de 9h a 16:30h)

mainadera matí (de 8h a 9h)

2n TORN del 5 al 9 de juliol

Dl

Dm

Dc

Dj

DV

Dm

Dc

Dj

DV

tot el dia 118,00€
(tots els dies de 9h a 16:30h)

5è TORN del 27 al 31 de juliol

matinal 82,55 €
(dll-dm-dj 9h a 13h | dx-dv de 9h a 16:30h)

mainadera matí (de 8h a 9h)

Dl

tot el dia 118,00€
Dm

Dc

Dj

DV

matinal 82,55 €

3r TORN del 13 al 17 de juliol

(dll-dm-dj 9h a 13h | dx-dv de 9h a 16:30h)

tot el dia 118,00€

mainadera matí (de 8h a 9h)

(tots els dies de 9h a 16:30h)

matinal 82,55 €

Per pagaments en efectiu:
Rebut Import __________________

(dll-dm-dj 9h a 13h | dx-dv de 9h a 16:30h)

mainadera matí (de 8h a 9h)

(tots els dies de 9h a 16:30h)

Dl

Dm

Dc

Dj

DV

Data cobrament________________

Dl

segell i signatura AMPA

CASAL D’ESTIU 2015
ÀBAC Serveis Educatius i de Lleure

Resguard d’inscripció / rebut

INFORMACIÓ ADICIONAL
 Per dur a terme el casal hi ha d’haver un mínim de 25 alumnes inscrits per torn, i el
servei de mainadera un mínim de 10 alumnes inscrits
 Període d’inscripció: del 20 d’abril al 22 de maig
econòmics: del 20 d’abril al 4 de maig

| Període de sol·licitud d’ajuts

 Horari d’inscripció: dimarts i dijous de 8:30h a 9:30h i cada tarda de 16:00h a 17:30h i
dijous de 16:00h a 20:00h
CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ
 Presentar els fulls d’inscripció i de dades personals degudament emplenats i en els dies
establerts, presencialment o bé enviant-los per correu electrònic
 Fer efectiu el pagament en el moment de realitzar la inscripció a la secretaria de l’Escola
Lavínia o realitzar transferència bancària dins del termini d’inscripció. No s’accepten
targetes de crèdit ni xecs. Número de compte: 3058-0523-03-2720013359 (Caja Mar)
IMPORTANT: ESPECIFICAR EL NOM DE L'ALUMNE I ELS TORNS
 Totes les activitats, per poder-se dur a terme, han de tenir un mínim de places inscrites
 Qualsevol malaltia o accident serà notificat als pares sempre que es consideri important

1r TORN del 29 de juny al 3 de juliol

tot el dia

tot el dia

Dj

Dv

mainadera matí

Dl

Dm

Dc

Dj

Dv

Dl

Dm

Dc

Dj

Dv

Dl

Dm

Dc

Dj

Dv

Dl

Dm

Dc

Dj

Dv

3r TORN del 13 al 17 de juliol

tot el dia

mainadera matí

matinal
4t TORN del 20 al 24 de juliol

matinal

mainadera matí

5è TORN del 27 al 31 de juliol

 Fulls Inscripció degudament emplenats

tot el dia

 Fotografia mida carnet

matinal

mainadera matí

Per pagaments en efectiu:

 Fotocòpia del DNI/Passaport de la persona que autoritza
 Import del casal en efectiu o el comprovant de la transferència bancària on consti el nom
de l'alumne i els torns que realitzarà

Dc

matinal

 En cas de renunciar a la plaça no hi haurà devolució dels diners

 Fotocòpia de la targeta sanitària del Servei Català de la Salut

Dm

2n TORN del 6 al 10 de juliol

tot el dia

 Fotocòpia del carnet de vacunacions o certificat mèdic conforme pot assistir al casal

Dl

matinal

 Totes les activitats poden comportar una forma de bany, si no hi ha prohibició expressa
per escrit

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR

mainadera matí

Rebut Import __________________
Data cobrament________________

segell i signatura AMPA

