FITXA INSCRIPCIÓ CASAL D’ESTIU AMPA VALL DE PALAU
DADES PERSONALS

DADES CONTACTE
Nom Pare/Tutor: ____________________________

Nom i Cognoms:___________________

DNI:______________________________________

Edat:__________

Telèfon contacte:____________________________

Curs:__________

Correu electrònic: ___________________________

Data de Naixement:________________________

Nom Mare/Tutora:___________________________

Adreça:__________________________________

DNI: _____________________________________

Població:________________________________
DATES

Acollida

Matí

Menjador1

Menjador2

Tarda

7:30h-9h

9h-13h

13h-15h

13h-15:30h

15h-17h

55 €

30 €

35 €

20 €

15 €

01-05 juliol
8-12 juliol
15-19 juliol
22-26 juliol

Correu electrònic:___________________________________
Telèfon en cas d’urgència: ___________________________
Titular del compte:__________________________________

25-28 juny
COLÒNIES
29juny-7juliol

Telèfon contacte: ___________________________

275€

DNI: ____________________________________________
Número de compte IBAN:

FITXA DE SALUT, respon els aspectes relacionats amb el nen/a:

AUTORITZACIÓ DE PARTICIPACIÓ

Es vesteix i desvesteix sol/a

SI

NO

Porta ulleres

SI

NO

Es cansa fàcilment

SI

NO

Porta aparell auditiu

SI

NO

Sap nedar

SI

NO

Es mareja en transport

SI

NO

Menja sol/a

SI

NO

Té facilitat per vomitar

SI

NO

Ha de fer dieta especial

SI

NO

Pateix mal de cap

SI

NO

Pateix restrenyiment

SI

NO

Tendeix a sagnar pel nas

SI

NO

Està al corrent de les vacunes

SI

NO

Té la menstruació

SI

NO

Porta plantilles

SI

NO

Té epilèpsia

SI

NO

Porta aparells d’ortodòncia

SI

NO

Hiperactivitat

SI

NO

Té asma

SI

NO

Al·lèrgic

SI

NO

Té cap tipus d’al·lèrgia i/o intolerància? SI / NO A què?

Pateix alguna malaltia crònica i/o discapacitat? SI / NO Quina?

Necessita prendre cap medicament? SI / NO
Quin? Cada quan? Quantitat (en cas afirmatiu, adjuntar prescripció mèdica
i autorització per poder-los administrar.

Autoritzo al meu fill/a a participar al Casal d’Estiu que SI
organitza l’AMPA Vall de Palau.
Faig extensiva aquesta autorització a les decisions
medicoquirúrgiques que calgui adoptar en cas d’extrema
SI
urgència, sota la direcció facultativa adequada i eximir
els monitors/es de responsabilitat civil i penal.

NO

NO

AUTORITZACIÓ DRET D’IMATGE
L’AMPA Vall de Plau disposa a internet d’espais de comunicació on informa i fa difusió de
les seves activitats. En aquests espais s’hi poden publicar imatges en les quals apareguin,
individualment o en grup, alumnes realitzant les esmentades activitats. Donat que el dret
a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat 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, l’AMPA Vall de Palau demana consentiment als pares o tutors legals per
poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles on aquests o aquestes siguin
clarament identificables.

Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en
fotografies i vídeos corresponents a activitats
SI
organitzades per l’AMPA Vall de Palau publicades a:
pàgina web i xarxes socials.

Lloc i Data:

NO

Signatura del
pare, mare o tutor:

