
INSCRIPCIONS  EXTRAESCOLARS OLVAN 2018-19 
 
 

DADES PERSONALS: 
 
Nom de l’infant:_______________________________________________________________ 
Cognoms:___________________________________________________________________ 
Data de naixement:______/______/__________Edat:_______anys. Curs:________________ 
Adreça domicili:____________________________Població:____________________________ 
Telèfon de contacte 1:____________________Telèfon de contacte 2:____________________ 
Correu electrònic dels pares/tutors legals 1:_________________________________________ 
Correu electrònic dels pares/tutors legals 2:_________________________________________ 
 
Nom del pare/tutor:_______________________Nom de la mare/tutora:___________________ 
 
 
AUTORITZACIÓ  MATERNA/PATERNA: 
 
Nom del pare/mare/tutor legal:________________________________________________amb 
DNI______________autoritza al seu fill/a__________________________________________ 
perquè assisteixi a les extraescolars que organitza Xalem excloent-hi les que oferten altres 
persones/empreses, amb les condicions que s’estableixen. Aquesta autorització es fa extensiva 
a les decisions que l’equip de monitors pugui prendre davant de qualsevol qüestió. 
També autoritzo, en cas d’emergència, a traslladar el seu fill/a en vehicle privat amb les 
mesures de seguretat pertinents. 

( Signatura del pare, mare o tutor) 
 
 
 
 
 

AUTORITZACIÓ AL ÚS DE PROTECCIÓ DE DADES:  
Xalem utilitza el vostre correu electrònic per enviar-vos la informació de les extraescolars, 
casals i campus esportius 2018/2019. Segons la nova llei de protecció de dades personals 
15/1999 posada en vigor el maig del 2018 autoritzo a Xalem a utilitzar-les per a fer arribar 
informació referent a les activitats que realitza. 
Jo,_____________________________amb DNI___________________ autoritzo a Xalem a 
rebre la informació de les activitats utilitzant les meves dades personals.  
A____________ ,dia______de ____________de 20____ . 
 

(Signatura del pare, mare o tutor legal) 
 
 
 
 
 
 
 
AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE: 
 
Xalem disposa de càmeres fotogràfiques per poder fer un recull de fotografies de les seves 
activitats, que es podran utilitzar ja sigui en format Facebook, Instagram, web o bloc.  
En aquest recull s’hi poden ubicar imatges en les quals apareguin individualment o en grup 
nens i nenes realitzant esmentades activitats. 
 
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat 
per la llei 5/1982 de 5 de Maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la 
pròpia imatge, aquest agrupament demana consentiment als pares o tutors legals dels nens/es 
per poder realitzar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles on aquests i aquestes 
siguin clarament identificables. 



 
Jo,_____________________________amb DNI___________________ autoritzo a Xalem que 
la imatge del meu fill/filla ___________________________________________________ pugui 
aparèixer en fotografies corresponents a activitats educatives organitzades per Xalem. Aquesta 
autorització és vàlida des del dia de la signatura de la present fins a finalitzar el curs.  
A____________ ,dia______de ____________de 20____ . 
 

(Signatura del Pare, Mare o Tutor legal) 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESCRIVIU A QUINES ACTIVITATS US VOLEU APUNTAR: 

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

 
 
FORMA DE PAGAMENT:  
 
El pagament es realitzarà a través d’una transferència bancària abans del dia 1 de 
setembre.  
S’ha de fer una paga i senyal de 20€ per cada activitat que s’apunta l’infant.  
En el cas que feu el pagament més tard del dia 31 d’agost, hi ha un recàrrec de 20€ per 
cada activitat que us apunteu.  
 
A l’hora de fer el pagament al CONCEPTE hi heu de posar: NOM DE L’INFANT + 
OLVAN + ACTIVITATS QUE S’APUNTEN. 
 

El número de compte és de BBVA:   ES13 0182 2935 15 0200006629 
 
 

 
CAL ENVIAR AQUEST FULL A XALEM@XALEM.CAT ABANS DEL 31 D’AGOST 


