
                   ESCOLA  
                DR. SOBREQUÉS 

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALITAT:  
Aquest missatge de correu electrònic i els seus documents adjunts estan dirigits EXCLUSIVAMENT als destinataris especificats. La informació continguda pot ser CONFIDENCIAL i/o estar LEGALMENT PROTEGIDA i no necessàriament reflecteix 
l’opinió de TOT OCI EDUCACIÓ, LLEURE i ESPORT S.L. Si vostè rep aquest missatge per ERROR, preguem que ens ho comuniqui i procedeixi a destruir-lo. 
En compliment de la Normativa LSSI-CE 34/2002 de 11 de Juliol, en concret el que té a veure amb l’article 21 sobre comunicats comercials, li comuniquem que la seva adreça de correu electrònic està inclosa en una base de dades destinada a 
divulgar informació dels nostres serveis i productes. En cap cas es destinaran aquestes dades a altres fins que els esmentats, ni es lliuraran a terceres parts, d’acord amb els principis de protecció de dades de la LOPD ( Llei orgànica 15/1999, de 
13 de Desembre, de protecció de dades de caràcter personal.)  
Així mateix el procediment per a donar-se de baixa d’aquesta llista és respondre a aquest missatge indicat en l’assumpte BAIXA. La petició serà processada immediatament. 

 

 

Full d’inscripció a les TARDES DE JOCS i ESPORTS  
Juny 2017 

DADES DEL / DE LA PARTICIPANT 
 

Cognoms: _______________________________ Nom: _________________ Curs : ________ 
 

Telèfons: ________/_______/________ Adreça: _____________________________________ 
 

E-Mail de contacte (família) : _____________________________________________________ 
 

Observacions (Escriviu totes aquelles dades sobre el vostre fill/a que creieu importants que estiguin en coneixement del 

monitoratge: qui el recull, medicacions, al·lèrgies, menús, si marxa sol, etc...) _____________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________. 
H 

Podeu continuar amb les observacions al revers de la fitxa si cal. 

AUTORITZACIÓ PATERNA i/o MATERNA 
 

En/Na___________________________________________ amb DNI _______________ i com 

a____________del nen/a___________________________, AUTORITZO A PARTICIPAR el meu fill/a a 

les modalitats indicades en aquesta fitxa, corresponents a  TARDES DE JOCS i ESPORTS a l’Escola 
DR. SOBREQUÉS de BESCANÓ, i faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdico-quirúrgiques 

que siguin necessàries adoptar en cas d’extrema urgència, sota la direcció facultativa. També: 
 - accepto que l’horari de responsabilitat per part de l’organització i entitat gestora és el que s’ha marcat. 
- autoritzo que la seva imatge es pugui publicar o exposar en fotografies d’activitats de lleure de Tot Oci i l’AMPA. En cas contrari, marco una x  
en el requadre �. 
- autoritzo a TOT OCI, EDUCACIÓ, LLEURE i ESPORT SL, proveïda de CIF B17452350 a que des de la data present, i amb caràcter indefinit 
mentre continuïn les relacions comercials entre ambdues parts, que giri al número de compte especificat en aquesta autorització, tots els 
rebuts corresponents a les factures/serveis que s’originin com a conseqüència de la relació comercial entre ambdues parts, de conformitat amb 
la Llei 16/2009 de Serveis de Pagament. 
 

Nom del Titular:   ________________________________________________________ 

Compte corrent: _______  ________  ________  ____  ____________________ 

             iban               entitat            oficina         dígit                      compte 
 

� TARDES de JUNY:  Dies del 5 al 21 de juny de 2017.  

Preu segons modalitat horària (marqueu amb una X) 

� Tarda de 15 a 16’30h  ( 54€ Iva inclòs) 

� Tarda de 15 a 17 hores ( 72€ Iva inclòs) 
 (El torns del casal, es farà si hi ha un mínim participants) 

BESCANÓ, a _______ de _________ de 2017 
Signatura, 
 

 
 

- La inscripció s’ha de formalitzar abans de  26 DE MAIG, i entregar a la coordinadora 
LINA (699.55.22.26)  Un cop es verifiqui la realització del casal TOTES les 
inscripcions es confirmaran per telèfon amb un missatge (WASAP, SMS o mail), com 
a molt tard el 1 juny. 

- L’entrada i sortida al Casal es faran per la porta principal de l’escola. 
- Cal portar al casal roba còmode i calçat esportiu.  
- El primer dia de casal s’entregarà la programació. 
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