INSCRIPCIÓ caldestiu 2022!

1. DADES DE L’INFANT/JOVE
Nom i cognoms
Data de naixement

Curs 2021/2022

Escola

Adreça

Codi postal

Població

Telèfon contacte

Adreça electrònica

2. INFORMACIÓ DE SALUT
Núm CATSALUT:
Està vacunat d’acord amb el calendari de vacunacions sistemàtiques de Catalunya?
Sí

No

Té al·lèrgia o intolerància a alguna medicació o aliment?
Sí Quins:

No

Pren o segueix habitualment alguna medicació o tractament?
Sí Quina:

No

Té alguna malaltia crònica que necessiti alguna atenció especial?
Sí Quina:

No

Té alguna dificultat motriu, cognitiva o sensorial, que li dificulti seguir amb el desenvolupament
de les activitats d’estiu, algun dictamen de necessitats educatives específiques o rep algun suport
específic a l’escola?
Sí Quina:

No

Altres (malalties, en cas d’urgència avisar a...):
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3. SERVEIS
Del 27 de juny al 29 de juliol.
Import no fraccionable

MONOPARENTAL /NOMBROSA*

ALTRES

Casal d’Estiu (infantil i Primària)

97,50 €

130,00 €

Club Jove (ESO)

97,50 €

130,00 €

*Per obtenir el descompte, cal presentar el carnet vigent.

4. DADES BANCÀRIES
Nom i cognoms del titular
DNI

Adreça

Telèfon
Adreça electrònica
COMPTE CORRENT IBAN

E

S

5. AUTORITZACIONS, DECLARACIONS I CONEIXEMENTS
Nom i cognoms

DNI

PARTICIPACIÓ

Declaro que, com a mare, pare i/o tutor de l’infant/jove inscrit en aquest document, totes les dades
ressenyades són certes.
Autoritzo la participació a totes les activitats i possibles sortides del programa CALDESTIU 2022, incloent els desplaçaments a peu o en qualsevol mitjà de transport públic o privat.
Autoritzo que la seva imatge aparegui en els mitjans de comunicació municipal (butlletí, premsa escrita, suports mòbils, web, xarxes socials), per la difusió de les activitats i del servei de CALDESTIU 2022,
així com també en el recull final de fotografies i vídeos sobre les diferents activitats realitzades.
Si

No
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Estic informat/da que:
· El personal responsable de les activitats d’estiu no administrarà medicació per malaltia que requereixi una atenció especial (injectables, via rectal, subcutanis...)
· En cas d’emergència mèdica que posés en risc la salut de l’infant/jove es trucarà al 061,seguint el
protocol de contingència.
· El responsable del tractament d’aquestes dades és l’Ajuntament de Caldes de Montbui www.
caldesdemontbui.cat que les utilitzarà per desenvolupar CALDESTIU 2022 i en cap cas les cedirà
o comunicarà a tercers, excepte si les autoritats competents de conformitat amb les disposicions
legals i reglamentàries aplicables les requereixen. Les dades de contacte del dpd són dpd.ajcaldesdemontbui@diba.cat. Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat
de les dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de https://seu.caldesdemontbui.
cat/ o a les oficines de registre de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. I de reclamació informació
al web http://www.caldesdemontbui.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades/

RECOLLIDA

Les persones següents poden a venir a buscar el meu fill/a:
Nom i cognoms

DNI

Nom i cognoms

DNI

Nom i cognoms

DNI

Data, localitat i signatura
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