CLUB MONTAGUT
més info: 93 886 42 80

1r Cognom

CASAL D’ESTIU 2019

DADES PERSONALS DEL PARTICIPANT
2n Cognom
Nom
Curs acabat

DADES FAMÍLIAR
Nom dels pares
Tels contacte
Correu elect.
Adreça

C.P.

Població

FITXA DE SALUT
Alèrgies; quina
Altres dades
mèdiques:
OPCIONS DE CASAL
Marqueu l’Assistència
Set de l’1 al 5

Set del 8 al 12

Set 15 al 19

Set 22 al 26

Horari del casal d’estiu de 9h a 17h (Dll Dt Dj i Dv acabem a Quintanes)
Farem activitats a Quintanes, piscina, esports, jocs deproves excursions en
bicicleta, ...
Signatura
El dinar l’han de portar amb carmanyola.
Preu: 80€per setmana d’assistència.
HORARI:
Horari
Dll
Dt
Dc
Dj
Dv
9 a 10
Deures d’estiu – lectura – act. intelectual
10 a 14 Esport a Quintanes
Esport a Quintanes
14 a 15
Dinar
EXCURSIÓ
Dinar
15 a 17 Jocs i tallers
Jocs i tallers

AUTORITZACIÓ PARTICIPACIÓ CASAL
En/na _____________________________________________ , amb DNI núm. _______________ com a
mare/pare/tutor de ____________________________ autoritzo al meu fill a assistir al casal d’estiu
del Club Montagut i a les sortides en la zona que corresponguin al grup i certifico que
està protegit amb les vacunes vigents. Faig extensiva aquesta autorització per a les
decisions medico-quirúrgiques que calgui adoptar, en cas d’extrema gravetat, sota la
direcciófacultativa pertinent. Així com l’acompanyament per part del educadors/es al
centre mèdic en el vehicle propi a Quintanes.

AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE
Al llarg del casal es realitzaran fotografies i s’enregistrarà vídeo per fer un reportatge de
caràcter intern. La signatura d’aquest document autoritza a que la imatge del menor a
qui representa pugui aparèixer en fotografies o vídeos corresponents a les activitats
organitzades en el marc de l’activitat organitzada pel Club Montagut i la seva fundació
amb la finalitat de la seva difusió a la web pròpia de l’entitat, en cas de no estar-hi
d’acord cal fer-ho constar expressament aquí:

AUTORITZACIÓ DE RECOLLIDA DE L’INFANT O DE MARXAR SOL EN FINALITZAR EL
CASAL
En cas que la mare, pare o tutor legal NO pugui recollir al menor, autoritzo a
__________________________________________________ amb DNI ____________________ a recollir al meu fill/
a a la sortida del casal. Dono permís perquè al finalitzar l’activitat marxi sol/a cap a casa?
SI

NO

______________________, a _______ de __________________ de 2018

SIGNATURA de la mare, pare o tutor legal

NOTA : D’acord amb el que estableix l’article 5 de la LOPD, les dades de caràcter personal facilitades s'inclouran a un fitxer
responsabilitat de la Fundació Privada Club Montagut la recollida i tractament de les seves dades tindrà com a finalitat exclusiva la
gestió adequada del servei sol·licitat. Les dades que se sol·liciten resulten necessàries, de manera que de no facilitar-les no serà
possible la prestació del servei requerit, en aquest sentit, vostè consent expressament la recollida i el tractament de les mateixes per
a la esmentada finalitat. No és realitzaran cessions al marge de les obligades per llei. Així mateix, autoritza al tractament de les dades
personals de la seva filla/del seu fill menor de catorze anys amb la finalitat de fer les gestions necessàries per a la prestació del
servei sol·licitat, en el marc de la gestió adequada d’aquesta activitat. De conformitat amb allò que estableix en els articles 6.1 i 11.1 de la
LOPD i a l’art. 2.2 de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge, el sota signant consent expressament al Club Montagut a procedir a la publicació de la seva imatge, a la pàgina web de
la corporació o altre mitjà amb finalitats informatives. En cas de tractar-se d’un menor, d’acord amb la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de
gener, de Protecció Jurídica del Menor, el sota signant com a representant legal consent la publicació de la imatge del seu representat
menor seguint els criteris anteriorment esmentats. En tot cas, pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
dirigint-se al Club Montagut C\ Indústria 31, baixos 08500 Vic.

