INSCRIPCIÓ ESTIU LÚDIC
Nom:
________________________________
Cognoms:
________________________________
Edat: Curs: Data de Naixement:
________________________________
Domicili:
_____________________Esta empadronat a Aldaia? Si No
Nom i Cognoms del Pare/Mare/Tutor 1:
_________________________
Nom i Cognoms del Pare/Mare/Tutor 2
___________________
E-mail:
_________________________
MOLT IMPORTANT
En cas d’ urgència, si fa falta avisar (per ordre de prioritat)
1º Nom
Telf.
2º Nom

Telf.

El/la Menor podrà anar-se’n sols a casa al finalitzar la jornada?

Si

No

Indicar a que persones autoritzeu a recollir al menor.
1º En/Na.

DNI.

2º En/Na.

DNI.

PREUS DEL SERVEI. Marcar una opció
Empadronats
No Empadronats

40 €
60€

AUTORITZACIÓ EIXIDES, FOTOS I ÚS DE XARXES SOCIALS / Emergències Sanitaries
AUTORITZE al meu fill/filla a realitzar les eixides programades i a que es realitzen fotos durant
les activitats programades per a publicar-les a la web municipal, de l’empresa i als comptes
personals dels assistents (Les fotos seran modificades, si cal, per a que no es vegen les cares
dels menors) SI
NO
A banda, sóc coneixedor/a de que el meu/a fill/a utilitzarà Xarxes Socials i estic informat de
que tindrà un compte i que s’utilitzarà durant aquestes jornades SI
NO
Número Targeta SIP
És al·lèrgic a algun medicament? Si No Quin? ______________________________________
Té alguna Intolerància alimentària? Si No A què?
_________________________
Du cap tractament en la actualitat? Si No Descripció del tractament i altres observacions
d’interés:
AUTORITZE al coordinador/a de l’ Escola a prendre les decisions oportunes, en situacions
d’emergència de tipus mèdic i/o vital en cas de no ser possible un contacte previ amb mi, el
Pare/Mare/ el tutor del/la menor inscrit/inscrita en el present document. SI
NO
Jo En/Na.
______________________________Autoritze al meu fill/a (o menor en tutela)
a participar en les activitats de les jornades Estiu Lúdic i sóc coneixedor /a que aquestes
activitats impliquen l’ús de les xarxes socials.
L’organització no es fa responsable de la pèrdua, deteriorament o trencament dels mòbils,
càmeres o tablets que se utilitzen.
Signat: Pare/Mare/Tutor/a

