ESCOLA D’ESTIU 2019. FULL D’INSCRIPCIÓ
Curs actual

Nom i cognoms
Data de naixement

Adreça
Codi postal
Població

Persones de contacte
Nom de la mare
Telèfon de contacte
@mail (escriure en
majúscula)
Nom del pare
Telèfon de contacte
@mail (escriure en
majúscula)
Dates i activitats
P3/P4
Inventors

Dinar

P5/1EP
Aventurers

Del 25 al 28 de juny
De l’1 al 4 de juliol (el 5 és festiu)
Del 8 al 12 de juliol
Del 15 al 19 de juliol
Del 22 al 26 de juliol
Explorers

Colònies a CABRERA DE MAR
Ruta en bici i acampada
Marqueu amb una x
Per motius organitzatius, cal contractar setmanes senceres
Al·lèrgies alimentàries

Dinar

2EP/6EP Dinar
Intrèpids

Nom i cognom de la mare o el pare ________________________________________________
Autoritzo expressament el meu fill a participar a les sortides a peu o en autobús que s’han
programat a les activitats. Així també, en cas de necessitat, el dia de la bicicletada, autoritzo que se’l
pugui traslladar en el cotxe escombra.

La inscripció està subjecta a la disponibilitat de places. En cas necessari, les places es lliuraran per
ordre d’inscripció.
Inscripcions obertes fins el 14 de juny

Data i signatura

NOMÉS PER A NENS I NENES D’ALTRES ESCOLES
Documentació
Fotocòpia del DNI o fotocòpia del llibre de família del nen o nena
Fotocòpia del DNI del pare o mare
Fotocòpia de la tarja sanitària

Permisos
Nom i cognom de la mare o el pare ____________________________________________________
1. Autoritzo el meu fill a participar a l’escola d’estiu del Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic.
Així mateix, en cas de produir-se qualsevol incidència, també autoritzo l’equip organitzador a
prendre les mesures preventives necessàries si no és possible la meva localització.
2. Atès que la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regular per la Llei
orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge, la direcció del centre demana consentiment als pares o tutors legals per
poder publicar fotografies on apareguin els seus fills on aquests siguin clarament
identificables.
Autoritzo
No autoritzo
Que la imatge del meu fill pugui aparèixer en fotografies o altres suports visuals
corresponents a les activitats programades, i publicades a la pàgina web del centre o en
altres mitjans de difusió.
3. En compliment del Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d’educació
en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, feu constar els possibles impediments
físics o psíquics del vostre fill, així com les malalties cròniques, la medicació o el possible
règim que escaigui, amb indicació d’horari i quantitat, i qualsevol altra qüestió que
considereu necessària.
No procedeix
Sí procedeix
Descripció del cas_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Autoritzo a carregar el cost de l’Escola d’Estiu al compte corrent
E

S

Data i signatura

