FULL
D’INSCRIPCIÓ

2020-2021

En/na
Nom

2n

1r Cognom

Cognom

de __________ anys, alumne del curs _________________ s'inscriu a l’Splai Taula de Joves Comtal.

Adreça

nº

Població

pis

porta

Codi Postal

Telèfon

Data de naixement

Altres telèfons

e-mail

En/na _________________________________________________ amb D.N.I. ___________________
autoritza al noi/a _____________________________________________________________________a
participar en totes les activitats de l’Splai, tant dins com fora de l’escola durant el curs 2020/2021,
incloent el trasllat del noi/a fins a un centre mèdic, si fos necessari, amb cotxe particular.
Que la imatge de l’infant pugui aparèixer en les fotografies i enregistraments de vídeo que es facin durant
l’activitat amb l’objectiu de fer difusió del projecte a través de publicacions, mitjans de comunicació i les
webs del centre, incloent la publicació d’aquestes imatges a les xarxes socials (Facebook, Twitter,
Instagram, etc.) en les quals l’Splai hi tingui un compte obert.  Sí  No
(Signatura del pare, mare o tutor/a)
Barcelona, _______ de _____________ de 202...

ADMINISTRACIÓ (entitat)
FOTO

Concepte

Import

Inscripció i quota

20 €

A compte

10 €

A compte

10 €

TOTAL

40 €

Data

Rebut

Nº Inscripció

V.P.

FULL
D’INSCRIPCIÓ

2020-2021

 Sí  No

És al·lèrgic a alguna cosa?
Quina?

Durant l’Splai ha de prendre alguna medicació?  Sí

 No

Quina?

(En cas afirmatiu us recordem que és imprescindible la recepta del metge)

ALTRES INFORMACIONS
S’orina al llit?

 Sí  No

Es mareja sovint?  Sí

 No

Sap nedar?

 Sí  No

Cal medicació davant d’un viatge?

 Sí  No

Talla de samarreta aproximada:  5-6  7-8  9-10  11-12  S  M  L
(En cas de no disposar de la talla seleccionada, us donarem una superior)
Si el vostre fill/a té menys de 6 anys, portarà mascareta?

 Sí  No

Observacions (medicacions, règims, antecedents quirúrgics, discapacitats, trastorns de conducta,
etc.)

Protecció de dades: En virtut del disposat al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, i a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals quedaran incorporades i seran
tractades als fitxers de l’Splai, amb la finalitat de gestionar i coordinar els nostres serveis, realitzar tasques administratives i enviar
informació tècnica que pugui ser del vostre interès.
Així mateix, en els casos que no sigueu vosaltres, us comprometeu de forma expressa a obtenir el consentiment d'aquelles terceres
persones que es beneficien de la mateixa, abans de comunicar-nos les seves dades.
Al lliurar-nos les vostres dades accepteu el tractament d'aquestes, per part de l’Splai, i la cessió puntual a d'altres organismes que ens
obliguin legalment. Us informem, també, de la possibilitat d'exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o
oposició de les vostres dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic dirigit a splai@c15.cat o bé mitjançant escrit dirigit a la
seu social de l’Splai al C/Amadeu Vives, 6.

