CASAL D'ESTIU 2021

Full d'inscripció.

DADES PERSONALS
Dades de l'alumne/a.
Nom i cognoms:
DNI:

Data de naixement:

Edat:

Dades de la familia.
Nom i cognoms del pare/mare o tutor/a legal:
DNI:

Tipus de parentesc amb l'alumne/a:

Domicili:
Telèfon de contacte 1:

Telèfon de contacte 2:

Correu electrònic:

Dades acadèmiques.
Nom del centre educatiu:

Curs:

DADES D'INTERÈS
Setmanes del casal d'estiu:
Marca la casella de la setmana o les setmanes que el/la nen/nena assistirà al casal.

SETMANA 1: del 4 al 8 de juliol.
SETMANA 2: del 11 al 15 de juliol.
SETMANA 3: del 18 al 22 de juliol.
SETMANA 4: del 25 al 29 de juliol.
Espai de creixement i aprenentatge.
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Servei d'acollida:
Acollida MATÍ (de 8:30 a 9:00).
Acollida MIGDIA - Dinar de carmanyola ( d' 13:00 a 15:00).
No és necessàri el servei d'acollida.
Es pot fer el servei d'acollida en dies escporàdics. Només caldrà avisar amb una antel·lació de 24h. En
aquest cas, no és necessàri marcar cap casella.

Vols comprar la samarreta del nostre casal o
reutilitzaràs la d'altres anys?
Reutilitzem.

4,5€

La comprem.

Talla de samarreta del nen o nena:
Talla 3/4 anys.

Talla 7/8 anys.

Talla 12/13 anys.

Talla 5/6 anys.

Talla 9/11 anys.

Talla 14/15 anys.

ALTRES DADES
Autorització acompanyants:
Autoritzo a les següents persones a recoller el meu fill/filla una vegada acabada l'activitats de còbuc
en els horaris en els quals està matriculat/ada.

Nom i cognoms:

DNI:

Nom i cognoms:

DNI:

Marxar sol/a:
Sí.

No.

Autorització al meu fill/a marxar sol/a, en cas de no venir-lo/la a buscar personalment, un cop
finalitzada l'activitat de còbuc en els horaris en els quals està matriculat/a.

Espai de creixement i aprenentatge.
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Autorització sortides per Berga i voltants:
Sí.

No.

Autoritzo al meu fill/a a participar a les sortides organitzades com a activitats de còbuc en els horaris
en els quals està matriculat/ada.

Autorització drets d'imatge:
Sí.

No.

Autoritzo el dret i permís per a captar, enregistrar, usar, publicar i distribuir imatges del meu fill/a
còbuc, d’acord amb la llei orgànica 1/1982.

Berga

de

de

Firma del pare/mare o tutor/a legal.

La firma del document, es realitzarà de manera presencial el dia de la reunió informativa, o bé
el primer dia del casal d'estiu.

La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè
s’incorporin a la base de dades de còbuc. Així mateix, aquestes dades són objecte de protecció
d’acord amb les disposicions de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal. Per aquest motiu, podeu exercir-ne el dret d’accés, modificació i cancel·lació,
adreçant-vos personalment a còbuc.

Espai de creixement i aprenentatge.
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