
INSCRIPCIÓ CAMPUS - CASAL ESTIU 2018

ESCOLA  DEL BOSC  (BARBERÀ)

Campus d'estiu "Per un estiu diferent in the wild wild west "

NOM I COGNOMS ESCOLA

CURS DATA NAIXEMENT TALLA SAMARRETA 4-5  /  6-8   /   10-12   /   S   /   M   /   L

ADREÇA C.P. POBLACIÓ

NOM FAMILIAR 1 TELÈFON E-MAIL

NOM FAMILIAR 2 TELÈFON E-MAIL

ALTRES TELÈFONS DE CONTACTE

DRETS D'IMATGE (autoritzo a utilitzar la imatge del meu fill/a en documents publicitaris de l'escola o club organitzador de l'activitat)      Si         /         No

* El Campus de setembre es realitzarà amb un mínim de 20 nens/es.

1 Té alguna necessitat educativa especial? Si, física Si, psíquica Si, sensorial No

1.1 En cas afirmatiu, ha tingut el  suport d'un vetllador/a durant el curs? Si No En cas afirmatu, poseu-vos en contacte

amb l'escola per tramitar l'ajut d'un

2 Presenta intoleràncies alimentàries (obligatori si es queda a menjador) Si No vetlador/a.

3 Té algun tipus de dieta especial? Si No

3.1 En cas afirmatiu, especificar

4 Té algun tipus d'al·lergia? Si Quina No

4.1 En cas afirmatiu, especificar el tractament que ha de seguir

5 Ha de prendre algun tipus de medicació durant les hores d'estada al campus? No Si

En cas afirmatiu, és IMPORTANTÍSIM adjuntar la prescripció mèdica i protocol d'administració signat per la família

* En cas d'anul·lació del campus o d'algun dels serveis s'avisarà a les famílies per escrit i s'abonarà el 100% de la inscripció.

* En cas de baixa voluntària no es retornarà l'import, excepte causa major justificada que incapaciti al nen/a d'assistir. En aquest cas, la devolució

serà d'un 80% del total.

DADES DEL NEN/A PARTICIPANT

INSCRIPCIÓ (marca amb una " x " )

DADES SANITÀRIES DEL NEN/A

AUTORITZACIONS

PROTECCIÓ DE DADES

En/Na _______________________________________________________ amb DNI núm ____________________________, com a pare, mare o tutor/a legal del 
nen/a, declaro que, després d'haver-ho consultat amb el pediatra, el meu fill/a pot realitzar l'activitat de Campus d'estiu a l'escola DEL BOSC Barberà). Així mateix, 
autoritzo en cas de tractament mèdic d'urgència (per personal medic) 

                            
                                                                                   Signatura 

Les seves dades de caràcter personal, s'incorporaran al nostre fitxer, de conformitat amb el disposat a la Llei Orgànica 15/99, per l'adequat desenvolupament de l'activitat esportiva que 
practiqui. Només CLUB ESPORTIU GADEX (Responsable del fitxer) accedirà a les dades i en casos excepcionals ens col·laboradors que li prestin un servei en els termes de l'art.12 LOPD, sense 
que això comporti una cesió de dades. Les úniques cesions que es realitzaran són les exigides per Llei, a entitats asseguradores si haguès qualsevol lesió, i al seu cas, a d'atres clubs esportius 
del grup amb finalitat d'organitzar trobades, competicions o activitats puntuals. Pot exercir el seu dret d'accès, rectificació, cancelació i oposició, comunicant-lo a CLUB ESPORTIU GADEX, 
Departament d'Atención a l'afectat    C/ Alfons Sala, nº 33, Local, Despatx 9, Sabadell, -08202-, (Barcelona), acompanyat d'una còpia del seu DNI. 
Les activitats organitzades pel Club o a les quals participa, poden publicar-se a diferents mitjans de comunicació dels que disposa, poden aparèixer imatges dels participants. Es per aquest 
motiu que, si no manifesta el contrari a la casella habilitada a tal efecte, ens autoritza a la publicació de la seva imatge si és participant o en el seu cas, de la imatge seu fill/a. 
  
      No desitjo que la meva imatge com a participant o la del meu fill/a, sigui exposada en dossiers gràfics o telempatics (planes web) o anàlogs de CLUB ESPORTIU GADEX. 
  


