
 

         ESCOLA EL MONTCAU   

SERVEI DE MENJADOR  
                                   INSCRIPCIÓ MENJADOR CURS 2019-2020 

 

ALUMNE: 

Cognoms: ......................................................................................................          Nom: .............................................................. 

Edat de l’alumne: ..........................................    Nivell (curs 19-20):....................................... 

 

AUTORITZACIÓ MATERNA/PATERNA/TUTOR 

Jo .......................................................................................................................... ............... com a pare/mare/tutor de 

l’alumne/a: ..................................................................................................................... l’autoritzo a assistir al menjador com a 

usuari durant aquest curs 2019-2020     A partir de : DIA.........    MES .........   ANY......... 

 

DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A:  

Carrer: ............................................................................................................. Núm: .. ...........  Pis: .................   Porta: ................ 

Població: ............................................................................................... CP: ................................... 

Telèfon mòbil: ....................................................... 

Altres telèfons de contacte:  ........................................... ............................................... .. ......................................... 

Correu electrònic: ................................................................................. i ................ ...................................................................... 

Al·lèrgia a algun medicament:            SI Indicar: ......................................................................................             NO

  

INSCRIPCIÓ DE MENJADOR: 

 

         Fix de dilluns a divendres 

      Fix discontinu   

           

 

 

OBSERVACIONS ADDICIONALS (Al·lèrgies, intoleràncies, conductes o malalties que l’equip de monitors ha de saber) 

*Adjuntar certificat mèdic 

............................................................................................................................. ............................................................................ 

............................................................................................................................. ...................................................................... ......

............................................................................................................................. ............................................................................

.............................................................................................................................................................................. ........................... 

 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
     



 
 

      

 

Pare/mare/tutor/a :.......................................................................... ..............................................DNI: ....................................... 

Com a titular del compte a sota indicat, AUTORITZO a TENDEL & TOURS S.L, a que em carregui al meu compte el preu 

del servei: 

    L’empresa TENDEL & TOURS S.L carregarà el rebut de l’1 al 10 de cada mes per avançat 

 

Els pares/mares/ tutors que desitgin que els seus fills/es utilitzin aquest servei hauran d’entregar aquest full, degudament 

complimentat i signat.  

 

 

- Autoritzo a Tendel & Tours, SL a realitzar fotografies  i poder fer-ne ús professional i publicitari.                       
SI  NO 

 

 

Adjuntar: (fotografia del nen/a, fotocòpies de DNI pare/mare/tutor, targeta sociosanitària-TSI)

 
 
Signatura titular del compte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 informem que les seves dades estan incorporades en un fitxer del qual és titular TENDEL & TOURS SL amb 

la finalitat de gestionar el menjador del qual s'inscriu l'interessat així com la gestió administrativa, comptable i fiscal, i enviar-li informació sobre els nostres productes i / o serveis. 

La legitimació ve concedida a garantir la correcta prestació del servei sol·licitat, així com, si s'escau, el consentiment exprés corresponent. La procedència de les dades ve del mateix 

interessat. Les dades no seran cedides a tercers excepte obligació legal. Mantindrem les dades personals mentre hi hagi una relació contractual i / o comercial amb l'usuari i mentre 

aquest no exerceixi el dret de supressió, cancel·lació i / o limitació del tractament de les dades personals. Autoritzo TENDEL & TOURS, SL, a enviar-me informació dels seus productes 

i serveis. La direcció de TENDEL & TOURS, SL sol·licita el consentiment als pares o tutors legals per poder publicar les imatges en les quals apareguin individualment o en grup que es 

puguin realitzar als nens i nenes, en les diferents seqüències i activitats realitzades. El dret a la pròpia imatge està reconeguda a l'article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 

1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge, així com la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor. Que 

de conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 informem que les seves dades estan incorporades en un fitxer del qual és titular TENDEL & TOURS SL i 

consenteixo que les dades del meu fill / a siguin incorporades a un fitxer del qual és titular TENDEL & TOURS SL amb la finalitat de mostrar les imatges al web i les xarxes socials. Així 

mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i limitació de les seves dades al domicili de TENDEL & TOURS, SL situat a Plaça Josep 

Moragues, 1- 08301 Mataró. e-mail: info@grupfo.com 

D'acord amb el que estableix la el REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 consenteixo que les meves dades siguin incorporades al fitxer denominat ALUMNES del qual és 

titular TENDEL & TOURS, SL. Autoritzo TENDEL & TOURS, SL a utilitzar els següents mitjans de contacte SMS, MOVIL, WhatsApp, CORREU ELECTRÒNIC, VIA TELEFONICA 

IBAN  ENTITAT OFICINA  DC  Nº COMPTE  
     


