
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom i cognoms: Ets soci de l’AMPA? 

Data de naixement:                                                     Curs: Escola: 

Adreça:                                                            Nº: Pis: 

C.P.:                                                                    Població: Comarca: 

Telèfon 1 i de qui és:                                        Telèfon 2 i de qui és: Telèfon 3 i de qui és: Telèfon 4 i de qui és: 

Nom dels pares i/o tutors legals:    Qui el ve a buscar? 

Amb qui viu a casa? 

 
 
 

SETMANA 1: 
25-28 juny 

SETMANA 
2: 1-5 juliol 

SETMANA 3: 
8-12 juliol 

SETMANA 4: 
15-19 juliol 

SETMANA 5: 
22-26 juliol 

SETMANA 6: 
29-2 agost 

SETMANA 7: 
3-6 setembre 

CASAL 45€ / 55€ 45€ / 55€ 45€ / 55€ 45€ / 55€ 45€ / 55€ 45€ / 55€ 45€ / 55€ 

DINAR 6€ / 8€ 6€ / 8€ 6€ / 8€ 6€ / 8€ 6€ / 8€ 6€ / 8€ 6€ / 8€ 

NATACIÓ 15€  15€ 15€ 15€ 15€ 15€ - 

€ 

INSCRIPCIÓINSCRIPCIÓINSCRIPCIÓINSCRIPCIÓ    CASAL D’ESTIU 2013CASAL D’ESTIU 2013CASAL D’ESTIU 2013CASAL D’ESTIU 2013    

                        

FOTOGRAFIA 

DE CARNET 

TOTAL A TOTAL A TOTAL A TOTAL A PAGARPAGARPAGARPAGAR::::    

AUTORITZACIÓ: 

En/na…………………………………………………………………………………………………………………………..… amb DNI núm. 

……………………………………………., com a (pare, mare o tutor)……………….…… 

d’en/na…………………………………………………………………………………………………........................., l’autoritza a participar en 

l’activitat de referència. Fa extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar 

en cas d’extrema urgència, i sota la direcció facultativa adequada. 

Signatura pare/mare/tutor                               Avià,  a …………… de ………………….. de 2013 

 

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la 

intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’Esplai d’Avià demana el consentiment els pares o tutors legals per poder realitzar i/o publicar fotografies on 

apareguin els seus fills/es on aquests/es siguin clarament identificables. 

NO autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies o vídeos corresponents a activitats 

organitzades per l’Esplai d’Avià 

ENCERCLEU LES OPCIONS ESCOLLIDES: (45€/6€ - socis AMPA,     55€/8€ - no socis AMPA, 

natació membres  CASAL  15 € la setmana que assisteixi al casal) 



Núm. del carnet del Servei Català de la Salut:                              

Grup sanguini (si se sap): 

Metge/pediatre de seguiment: Telèfon del metge: 

Té vertigen?                                         Es mareja fàcilment?   Sap nedar? 

Té alguna al·lèrgia?                           Quina? 

Pateix sovint alguna d’aquestes malalties? 

Angines  Faringitis  Mal d’orella  

Asma  Hemorràgies nasals  Mal de queixal  

Constipats  Insomni  Restrenyiment  

Eneuresi nocturna  Mal de cap  Sonambulisme  

Altres: 

Té o ha tingut alguna malaltia greu? Quina? 
 

Pren alguna medicació especial? Quin i quina administració? 
 

Segueix algun règim alimentari especial? Quin? 
 

Té les vacunes obligatòries per la seva edat? 

Està vacunat del tètanus?                                    Data de la vacuna: 

OBSERVACIONS: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En/na…………………………………………………………………………. amb DNI .................................................................. 

com a mare/pare/tutor legal de …………………………………………………………………………………., certifica que les 

dades i autoritzacions aquí anotades són vàlides, sent conscient del seu significat. 

(Signatura del pare, mare o tutor) 

 

.................., a …..… de ……………………….. de 2013 

NO autoritzo a l’equip de monitors/es a utilitzar un vehicle privat per el desplaçament no urgent 

ni especialitzat, en el cas de necessitar atenció mèdica. 

NO autoritzo a banyar-se en piscines públiques, rieres o rius. 

 
• RECORDEU QUE CAL ADJUNTAR UNA FOTOCÒPIA DEL CARNET DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT I/O 

MÚTUA I DE LA TARGETA DE VACUNACIONS. 

• EL TERMINI FINALITZARÀ EL 28 DE MAIG 


