ESTIU 2017
BELLATERRA
FITXA D’INSCRIPCIÓ
Nom infant:_________________________1er. Cognom:___________________2on Cognom:_________________
Escola:_______________________Data naixement:________________ Curs actual:_____________________
Adreça:_____________________________________________________________________________________________
Telèfons contacte:_________________________________________________________________________________
@ mail______________________________________________________________________________________________
Nom progenitors:_________________________________________________________________________________
Nº targeta sanitària:______________________________________________________________________________
Farà: Casal
o Casal Esportiu
QUINES SETMANES ES QUEDA?

(marqueu amb una creu)
Farà Serveis complementaris? Quins?
(marqueu amb una creu)
Casal/Casal Esportiu de (8:30h a 13h)
Menjador
Casal de tarda
Acollida matinal
(13h a 15h)
(15h a 17h)
(8h a 8:30h)
2 dies
22 i 23 de juny
2 dies
2 dies
2 dies
1 setmana
Del 26 al 30 de juny
1 setmana
1 setmana
1 setmana
2 setmana
Del 3 al 7 de juliol
2 setmana
2 setmana
2 setmana
3 setmana
Del 10 al 14 de juliol
3 setmana
3 setmana
3 setmana
4 setmana
Del 17 al 21 de juliol
4 setmana
4 setmana
4 setmana
5 setmana
Del 24 al 28 de juliol
5 setmana
5 setmana
5 setmana
Ha participat en altres edicions dels Casals gestionats per l’Eina? si  no 
en quins? 2014  2015  2016 
Qui el vindrà a buscar?
Nom: _____________________Parentiu:_________________DNI:________________Telf:_______________
Nom: _____________________Parentiu:_________________DNI:________________Telf:_______________
Pot marxar sol?
si no
DADES BANCÀRIES: IBAN

ES

_  

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

INFORMACIÓ SANITÀRIA
Malalties:__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Al·lèrgies:__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Medicació:_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
L’Infant sap nedar?________Quin nivell té?______________________________________________
Altres Observacions:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Jo __________________________________________amb DNI ______________com a mare/ pare/ tutor-a autoritzo el meu/va
fill/a _________________________________ a participar a als Casals d’Estiu 2017 que organitza L’Eina i he llegit i
accepto les condicions, L’autoritzem a : (marqueu amb una X si autoritzeu)


Que la imatge de la meva filla o fill pugui aparèixer en fotografies corresponents a les activitats dels
Casals (gestionades per l’Eina SCCL) l’any 2017 i publicades en: Pàgines web de la Cooperativa /
Filmacions destinades a la difusió pública. Fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu.
Presentacions digitals.



Que el material elaborat dins del Casal (Eina Coop.) durant l’any 2017 per la meva filla o fill pugui ser
publicat en blocs i altres espais de comunicació pública amb finalitat educativa i sense afany de lucre.



A ser intervingut /da quirúrgicament o prendre qualsevol decisió mèdica per part del corresponent
equip mèdic en cas d’urgència.



A assistir a les sortides programades i a les activitats fora del Casal durant l’any 2017 .

Signatura Mare/Pare/ Tutor

Signatura Mare/Pare/ Tutor

Important: aquesta inscripció no serà vàlida sense el rebut de pagament de la reserva de plaça
Les teves dades personals s’incorporaran a la base de dades de Cooperativa L’Eina per informar-vos de les nostres activitats. Et garantim que aquestes dades son confidencials
i d’ús exclusiu de l’Eina, Pots accedir, rectificar o cancel·lar les dades, adreçant-te per escrit a C/Pamplona, 21 08227 Terrassa, al correu electrònic info@einacooperativa.coop o
trucant al 93 736 47 22 / 648 247 285.
www.einacooperativa.coop

