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foto

Full d’inscripció Casal de Nadal 2020
Inscripcions obertes del 3 de desembre de 2020

Dades personals del participant:
Nom:....................................Cognoms...................................................................
Data de naixement:..............................curs actual:...............................................
Adreça:........................................................Població:.........................CP:.............
Telèfon de casa:...........................
Nom del pare/tutor:...................... mòbil:...........................Feina:...........................
Nom de la mare/tutora:..................mòbil:..........................Feina:...........................
Correu electrònic:...................................................................................................


Autoritzo que el meu correu pugui ser utilitzat per rebre informació i ofertes de l’empresa Educa + juga i riure s.l.

Feu una creu les setmanes i l’horari que us interessa

Horari

Setmana del 22 al 24
de desembre

Setmana del
28 al 31 de desembre

Setmana del 4 i 5 de
gener

Tot el dia
9’00h a 17’00h

72€

96€

52€

Matí
9’00h a 13’00h

45€

60€

32€

PREUS DINAR ESPORÀDIC DE 13.00 A 1500H:
-

Dinar esporàdic: 8€

L’import del casal del seu fill/a és de:....................................
El número de compte per fer l’ingrés del casal:

ES12 0081 1784 9700 0101 3711
Per fer afectiva la reserva cal fer el pagament transferència bancaria abans del
15 de desembre i també aquesta fitxa d’inscripció degudament
complimentada, i adjuntar fotocòpia de la targeta sanitària i fotocòpia del
carnet de vacunes. Així com tota la documentació que s’ha demanat. Enviant
per correu electrònic la informació sol·licitada a info@canmasriera.cat
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Informació sanitària:
Malalties més freqüents:.....................................................................................
Al·lèrgies:.............................................................................................................
Ha de prendre algun medicament?................................Dosi:.............................
Pateix alguna disminució física i/o psíquica?.....................................................
Requereix alguna atenció personal d’algun monitor o vetllador? .......................
És obligatori adjuntar:
La targeta sanitària (fotocòpia)
Autorització i recomanacions mediques (si n’hi ha) del full que us adjuntem
Carnet de vacunes (fotocòpia)
Autorització familiar:
Jo......................................................................................com a mare/pare/tutor
amb el DNI.....................................autoritzo a Educa + jugar i riure S.L. marcant
amb una creu els següents punts:


Poder realitzar excursions matinals pels exteriors de CAN NMASRIERA
durant el casal de Nadal que compren els dies del 22 de desembre al 5
de gener de 2021.



Prendre decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas
d’extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa.

En el cas d’un malestar, pujada de febre o qualsevol alteració física procedirem
a trucar a les famílies i en cap cas donarem medicaments sense el
consentiment dels pares i/o recepta mèdica.

Signatura del pare/mare/tutors:
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AUTORITZACIÓ D’ IMATGES
EDUCA MAS JUGAR I RIURE, S.L. disposa a Internet del lloc Web:
www.educames.eu , on informa i fa difusió de les seves activitats.

En aquesta pàgina Web es poden publicar imatges en les que apareguin,
individualment o en grup, alumnes realitzant les activitats esmentades.
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’ article 18.1 de la
Constitució espanyola i regulat per la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre
el dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’
EDUCA MAS JUGAR I RIURE, S.L. demana el consentiment als pares o tutors
legals per a poder publicar fotografies, tant en l’ esmentada Web com en el
mateix centre on apareguin els seus fills/es on aquests siguin clarament
identificables.

Nom i cognoms del pare/mare/tutor legal: ...................................................amb
DNI:......................... pare /mare /tutor legal de l’alumne/a.................................
□ AUTORITZO a que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies
corresponents a activitats organitzades por EDUCA MAS JUGAR I RIURE,
S.L. i ser publicades a la/es pàgina/es Web, així com al propi centre.
□ NO AUTORITZO a que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies
corresponents a activitats organitzades per EDUCA MAS JUGAR I RIURE,
S.L. i ser publicades a la/es pàgina/es Web, així com en el propi centre.
Signatura,

___________, a ___ de ______________ de _____

