CLUB D’ESPLAI UTOPIA-JOVENT
C. Sta Catalina Thomas, 17
07141 – Marratxí Tf.971.60.01.73
www.esplaiutopia.com
secretaria@esplaiutopia.com

INSCRIPCIÓ ESCOLA D’ESTIU
1r llinatge

2n llinatge

Nom

DADES PERSONALS

Edat

Grup

Núm. Soci

ADMINISTRACIÓ (a omplir per secretaria)

Adreça: _______________________________________
Població: ______________________________________

Rebut

C.P.:___________ Telèfon fix _____________________
Telèfon mòbil __________________________________
Data de naixement: ______________________________
Nom dels pares/tutors: ___________________________
Nombre de germans:_____ Lloc que ocupa: __________

Concepte
Reserva
Pagament
Total

Concepte
Sol·licitud
Targeta S.S
Fot. DNI signant

Quant.

Data

X

Data

DADES INTERÉS
Assisteix normalment al Club d’Esplai:______________ Quantes anys fa: __________________________
Domicili dels pares durant l’activitat (només indicar-ho si és diferent de l’habitual o bé per urgències):_____
Telèfon d’urgències: ______________________________________________________________________
Situació familiar:
Casats
Separats
Divorciats
Altres:_______________________
Observacions: (custodia de l’infant, informacions a qui i com les donem, etc.) _________________
________________________________________________________________________________

INFORMACIÓ SANITARIA
Pateix alguna malaltia (al·lèrgia, asma, epilèpsia, problemes quirúrgics, diabètic, enuresi,...) _____________
______________________________________________________________________________________
Té alguna disminució (física, psíquica, sensorial, conductual...) ____________________________________
Pren algun tipus de medicació:_________ Quina i administració (dies, horaris, número de preses): ______
______________________________________________________________________________________
Segueix algun règim especial:_______________ Quin? ________________________________________
Sap nedar?:_______________

AUTORITZACIÓ
En / Na:________________________________________ amb D.N.I.: _____________________
com a (pare/mare/tutor...)______________ de (nom del fill/a) _____________________________________
l’autoritzo a participar al escola d’estiu durant les setmanes assenyalades a continuació:
Fa extensiva aquesta autorització a les decisions mèdico-quirúrguiques que siguin necessàries
adoptar, en cas d’extrema gravetat, sota la direcció falcutativa pertinent.
Signatura del pare/mare/tutor

Pot marxar sol:

Pont d’Inca, a_________

Si

No

de_________________

de________

CLUB D’ESPLAI UTOPIA-JOVENT
C. Sta Catalina Thomas, 17
07141 – Marratxí Tf.971.60.01.73
www.esplaiutopia.com
secretaria@esplaiutopia.com

DADES D’INSCRIPCIÓ
A continuació indicau a quins serveis i dates voleu inscriure a l’infant:
Marcar si l’infant es soci actual del Club d’Esplai.

Menjador (De casa)

Menjador (Servei de Càtering)

Escola d’Estiu

Matinet

Menjador (De casa)

Menjador (Servei de Càtering)

Escola d’Estiu

Matinet

- Inscripció per setmanes o mesos:

Del 1 al 5 de juliol (Setmana 1)

Del 5 al 9 d’agost (Setmana 6)

Del 8 al 12 de juliol (Setmana 2)

Del 12 al 16 d’agost (Setmana 7)

Del 15 al 19 de juliol (Setmana 3)

Del 19 al 23 d’agost (Setmana 8)

Del 22 al 26 de juliol (Setmana 4)

Del 26 al 30 d’agost (Setmana 9)

Del 29 al 2 d’agost (Setmana 5)

Menjador (De casa)

Menjador (Servei de Càtering)

Escola d’Estiu

Matinet

- Inscripció per dies (indicar els dies solts al que se’l vol inscriure):

Dia

Mes

Conforme a lo previsto en artículo 5 y 6 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley 15/1999 de 13 de diciembre (en adelante LOPD), la
entidad le informa que los datos obtenidos a través de este formulario serán incluidos en varios ficheros mixtos denominados SOCIOS / INSCRIPCIONES PADRES
TUTORES cuya finalidad es la prestación de los servicios contratados, con fines administrativos, contables y fiscales, así como para informarle de los servicios de la
Asociación. El Responsable de los Ficheros es CLUB D’ESPLAI UTOPIA JOVENT con NIF/CIF: G57265498, domicilio en Calle santa catalina thomas 17 C.P.: 07141
MARRATXI, Islas Baleares. Así mismo, le informamos de la posibilidad de ejercer, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
de sus datos de carácter personal mediante correo dirigido a la dirección arriba indicada y/o al email: secretaria@esplaiutopia.com

