
Nom cognoms

adreça i població

data naixament és alumne de l'escola M.Solà?

DADES DEL PARE / MARE / TUTOR O TUTORA LEGAL

Nom Pare/ Mare/ Tutor o Tutora legal DNI

mail Telèfon mòbil

Nom Pare/ Mare/ Tutor o Tutora legal DNI

mail Telèfon mòbil

 

casal sencer del 28 de juny al 23 de juliol 185 €

primera setmana del 28 de juny al 2 de juliol 70 €

70 €

tercera setmana del 12 de juliol al 16 de juliol 70 €

70 €

Si l'infant NO és alumne de l'escola cal afegir 4€ de l'assegurança.

Horari del casal  de 9h. a 12:30h. I de 15h. a 16:30h.

Menjador  de 12:30h. a 15h. Mitjançant tiquets……..acollida matinal de 8h. a 9h.

 Ingrés al compte núm.  ES97 0081 0036 4000 0273 8279   Banc Sabadell

TRACTAMENT DE DADES

Responsable Kaliu viu s.l.u. i AFA Montserrat Solà.

Finalitat Formalització de les inscripcions al casal estiu M. Solà, seguiment del casal i participació

en les activitats que s´hi organitzin i enviament d'informació relacionada amb els esdeveniments.

Legitimació Consentiment de l'interessat.

Destinararis No es cediran dades a tercers, excepte a l'ajuntament de Mataró i a la Generalitat de Catalunya

Termini Mentre es mantingui la participació en l'activitat i  subsisteixin les obligacions legals i fiscals.

Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades.

CESSIÓ DELS DRETS D'IMATGE 

l'AFA i Kaliu viu podràn difondre a través de la web de l'escola  imatges de les activitats que realitzen

els participants del Casal d'estiu, sense que aquestes accions impliquin un dret de remuneració.

Nom i cognoms AUTORTZO

DNI / NIE NO AUTORITZO

SIGNATURA

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Full d'inscripció i fitxa de salut.

còpia de la tarjeta sanitària

còpia actualitzada de l'estat  de vacunació, si no està vacunat caldrà un justificant mèdic.

FULL INSCRIPCIÓ CASAL 2021

DADES PERSONA INSCRITA

DATES QUE L'INFANT REALITZARÀ EL CASAL

segona setmana del 5 de juliol al 9 de juliol

cuarta setmana del 19 de juliolo al 23 de juliol



Dins la programació del Casal està previst fer algunes sortides relacionades amb les activitats  que 

es duran a terme i de les quals s'informarà puntualment durant el Casal.

Us demanem que ens doneu l'autorització perquè el vostre fill/a pugui participar-hi 

En/na amb DNI

com a pare/mare/tutor/a legal de signatura

Autoritzo el meu fill/a a PARTICIPAR DE LES SORTIDES que es realitzaran durant el Casal d'estiu que 

organitza l'AFA de l'escola Montserrat Solà i Kaliu viu.

Durant el Casal d'estiu el grup de petits , mitjans i grans es quedarà a dormir una nit a l'escola 

 Us demanem que ens doneu l'autorització perquè el vostre fill/a pugui participar-hi

En/na amb DNI

com a pare/mare/tutor/a legal de signatura

Autoritzo el meu fill/a a:

 A quedar-se a dormir a l'escola

 

Us demanem que si el vostre fill/a ha de marxar sol cap a casa ens dongueu l'autortzació, exonerant a

l'AFA de l'Escola Montserrat Solà i a Kaliu viu de qualsevol responsabilitat derivada del què es pugui 

esdevenir quan el /la participant abandoni les instal·lacions del Casal d'Estiu

En/na amb DNI

com a pare/mare/ tutor/a legal de  

Autortizo el meu fill A MARXAR SOL signatura

Us demanem INFORMACIÓ ADICIONAL que ens anirà be per a poder organitzar el casal

Sap nadar sol?

Es mareja quan va amb autocar?

Tè la targeta de bus T-12?

AUTORITZACIONS


