Campus Esportiu – Nadal 2019
Full d'Inscripció

DADES DEL NEN/A
Cognoms: ________________________________________________________________
Nom: _____________________________________ Data Naixement: ________________
Adreça: ________________________________ Població: _________________________
Escola i curs: _____________________________________________________________
Tel. Contacte: _____________________________________________________________

HORARIS
DIES: del 23 al 31 de desembre de 2019 (excepte festius).
Horari de: 09.00 a 13.00 h.

Acollida Matí

Acollida Migdia

I el 02 i 03 de gener de 2020 (pagant la part proporcional del preu).
Horari de: 09.00 a 13.00 h.

Acollida Matí

Acollida Migdia

OBSERVACIONS:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

AUTORITZACIÓ PATERNA
Jo ___________________________________________ amb DNI ___________________
autoritzo al meu fill/a ___________________________________ a participar en el
CAMPUS DE NADAL 2019 que organitza l’empresa GESTIO MUNICIPAL DE SOL I
PATRIMONI S.L.U. amb la col·laboració de l’Ajuntament de La Llagosta des del 23 al 31 de
desembre de 2019 i del 02 al 03 de gener de 2020. Faig extensible aquesta autorització a
qualsevol decisió medico-quirúrgica d’urgència que s’hagi de prendre sempre sota la
responsabilitat del facultatiu pertinent. I perquè així consti signo aquesta inscripció.
Signatura del pare/mare/tutor:

DNI:
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FITXA SANITÀRIA
Té al·lèrgies?

SÍ

NO

Quines? _______________________________________

Segueix algun tractament mèdic específic?

SÍ

NO

Quin?____________________________________________________________________
Està al corrent de totes les vacunacions?

SÍ

NO

Quines li falten?____________________________________________________________

PROTECCIÓ DE DADES

El Responsable del Tractament, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i garantia dels drets digitals, l'informem que les seves dades estan incorporades
en un fitxer del qual és titular GESTIÓ MUNICIPAL DE SOL I PATRIMONI S.L., i el qual es
troba degudament inscrit en el registre d'activitats de tractament, amb la finalitat de realitzar
la gestió les inscripcions amb dades mèdiques, el desenvolupament de les activitats del
campus d’estiu, dur a terme la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li
comunicacions sobre les activitats i serveis del Complex Esportiu Municipal de la Llagosta
“El Turó”.
Legitimació: Consentiment exprés del pare/mare/tutor per tractar les dades dels menors. Té
dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació
addicional

al web www.cemelturo.com que pot exercir en el domicili de GESTIÓ

MUNICIPAL DE SOL I PATRIMONI S.L. situat en Pl. Antoni Baquè Nº1, 08120, la Llagosta,
BARCELONA o bé enviant un correu electrònic a info@cemelturo.com

Signatura del pare/mare/tutor:

DNI:
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AUTORITZACIÓ FOTOGRAFIES
El COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL EL TURO vol difondre les seves activitats entre els
mateixos usuaris, i per aquest motiu, es preveu la publicació de fotografies a les pròpies
instal·lacions en les que apareguin individualment o en grup els nens que participen en el
seu CAMPUS DE NADAL 2019/20. Per això, sol·licita el seu consentiment per poder
captar, enregistrar i difondre la imatge del seu fill/a amb aquesta finalitat.

Jo ______________________________________________ amb DNI ________________
autoritza l’obtenció i difusió de la imatge del meu fill/a d’acord amb les finalitats informades
en el paràgraf anterior.
Signatura del pare/mare/tutor:

DNI:

PERSONES AUTORITZADES
Persones autoritzades a recollir al meu fill/a del Campus de Nadal 2019/20:
_________________________________________________ D.N.I __________________
_________________________________________________ D.N.I __________________

Jo __________________________________________ amb D.N.I. __________________
autoritza a les persones abans citades a recollir al meu/meva fill/a del CAMPUS DE NADAL
2019 que es realitza al COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL EL TURÓ de la Llagosta.
Signatura del pare/mare/tutor:

DNI:


Per tramitar la inscripció és obligatori presentar tota la documentació i els full d’inscripció
degudament emplenat per que aquesta sigui vàlida.
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