FULL D’INSCRIPCIÓ
DADES GENERALS DEL PARTICIPANT 2018
NOM I COGNOMS _______________________________________________
Data de Naixement _________________________ Edat ________________
Centre educatiu ___________________________Curs escolar ____________
Adreça_________________________________________________________
Població __________________________________ C.P_________________
Noms dels pares / tutors__________________________________________
Telèfon mare _______________________ Telèfon pare __________________
Altres telèfons de contacte_____________ Correu electrònic ______________

DATES D’INSCRIPCIÓ
CASALET DE JUNY (Del 25 al 29 de juny de 9 a 13h) *
JULIOL
1a quinzena

Matí

Tarda*

Menjador

Acollida Matí*

de 9 a13h

de 15 a17h

de 13 a15h

de 08 a 09h

2a quinzena

Mati

Tarda

Menjador

Acollida Matí

de 9 a13h
de 15 a17h
de 13 a15h
1ª quinzena: de l’1 al 15 de juliol / 2ª quinzena: del 16 al 31 de juliol

de 08 a 09h

AGOST
1a quinzena

Matí

Tarda*

Menjador

Acollida Matí*

de 9 a13h

de 15 a17h

de 13 a15h

de 08 a 09h

2a quinzena

Matí

Tarda

Menjador

Acollida Matí

de 9 a13h
de 15 a17h
de 13 a15h
1ª quinzena: de l’1 al 15 de agost / 2ª quinzena: del 16 al 31 de agost

de 08 a 09h

CASALET DE SETEMBRE (Del 3 al 7 de Setembre de 9 a 13h)*
*Casalet de juny i setembre condicionat al nombre d’inscripcions.

ALTRES DADES D’INTERÈS
Té al·lèrgia o intolerància a algun aliment?
Quin?
Té alguna al·lèrgia?
Quina?
Pateix alguna malaltia?
Pren algun medicament?

Sí

No

Sí

No

Sí
Sí

No
No

(En cas d’haver-lo d’administrar durant l’horari del casal caldrà adjuntar la recepta mèdica i la
informació relativa a dosis, horaris…)

Acostuma a caminar
Sap nedar?
Utilitza ”manguitos”?
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Sí
Sí
Sí

No
No
No

Sap anar en bicicleta? Sí
Disposa de bicicleta? Sí
Practica algun esport? Sí

No
No
No

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Altres qüestions d’interès (com és el teu fill/a, interessos i aficions...)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
La reunió del funcionament del Casal 2018, dissabte 23 de juny a les 11h a
la Capella de Sta. Clara

AUTORITZACIONS
Jo

______________________________________

___________________

com

a

pare

/

mare

amb
/

tutor

D.I
de

______________________________________________
Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Autoritzo al meu fill/a participar al casal d’estiu organitzat per l’Ajuntament
de Castelló d’Empúries, l’Associació de Joves Actius de Castelló i l’AEIG
Xots. També faig extensiva aquesta autorització a les decisions
medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d’extrema urgència
sota la pertinent direcció facultativa.
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la
Constitució i regulat per la llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el
dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge
Autoritzo que el meu fill/a pugui aparèixer en fotografies i imatges
enregistrades corresponents a les activitats del Casal d’Estiu.
Autoritzo al meu fill/a a fer sortides per la població per tal de realitzar les
activitats pròpies del Casal d’Estiu.
Autoritzo al meu fill/a a fer sortides a la platja o a la piscina sempre sota
la supervisió dels monitors responsables de l’activitat.
Autoritzo que el meu fill/a pugui marxar sol/a del Casal. En cas negatiu,
autoritzo a les persones següents per a què puguin recollir-lo/a:

1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
Signatura del pare / mare / tutor

_______________________, a ___ de ______________ de 2018
Per a formalitzar la inscripció cal portar:
Fotocòpia de la targeta sanitària.
Fotocòpia del document d’identitat o llibre de família.
Una fotografia tipus carnet.
Resguard de pagament al número de compte de l’AEIG XOTS, Triodos
Banc ES03 1491 0001 2021 8541 5920. A l’hora de fer el pagament s’haurà de
fer constar el nom i cognoms del nen/a i el nom del casal “Castelló d’Empúries”.
No s’acceptaran inscripcions sense tota la documentació adjunta.
CASAL D’ESTIU 2018

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

