FORMULARI D'INSCRIPCIÓ CASALS D'ESTIU 2019 PER A INFANTS I JOVES
Dades del participant
Nom i cognoms ............................................................................................................................. .....
Data de naixement ............................................. Darrer curs escolar ....................................................
Adreça ....................................................................................................................................................
Població / CP ..............................................................................................................................................
Escola ...........................................................................................................................................................
Observacions (al·lèrgies, malalties, medicaments...) ....................................................................................

Contacte pare/mare/tutor legal
Nom i cognoms ............................................................................................................................. ...........
Telèfon 1 (emergència) ........................................... Telèfon 2 ........................................................
Correu-e ......................................................................................................................................................
Casals als que us inscriviu: Juny
Es quedarà a dinar? Sí
Dilluns
Quins dies? Tots

Juliol 1

Juliol 2

Juliol 3

Juliol 4

No
Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

*Els participants poden portar el dinar a la carmanyola i quedar-se dinar sota la tutela del personal de l'escola
fins les 15h. Té un suplement de 3€/dia/nen.

Jo,

, amb el DNI

,

pare/mare/tutor del/la participant

:

1. Autoritzo que el/la menor assisteixi al taller d'estiu ......................................................... a Porta4.

Sí

2. Autoritzo que el/la menor participi a les sortides realitzades a l'entorn del casal (districte de Gràcia)
3. Consento que els beneficis del meu registre com a soci/a de Porta4 s'estenguin al/a la menor.

No
Sí

Sí

No
No

4. Autoritzo a, les persones esmentades a continuació, recullin el/la menor a la finalització de les activitats del casal.
-

-

-

-

5. Que la imatge de la menor
Sí
newsletter...). Firma del pare/mare/tutor/a:

No sigui utilitzada en els materials de difusió de Porta4 (web, xarxes socials,

Barcelona,

de

de 2019

S'informa als representants legals dels menors que, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 12 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les seves dades personals
i les del menor recollides a través d'aquest formulari i autorització formaran part de la base de dades de Porta4 (Associació La Escuelita amb NIF G65138687) amb la finalitat de gestionar les activitats
en què participi el menor. Porta4 es reserva el dret de cedir aquestes dades a tercers si resulta necessari per al desenvolupament de l'activitat.
El dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, del 5 de maig, sobre el dret a l'honor, la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge. La Llei de
Protecció de Dades ens obliga a disposar de l'autorització dels representants legals del/la menor per publicar-ne imatges i, per aquest motiu, en sol·licitem el consentiment.
Podeu exercir els drets d'accés, rectificació i oposició per escrit, acompanyant còpia del DNI, a Porta4, situat al carrer Martí - 08024 Barcelona indicant en la comunicació "Atenció drets LOPD".

