
                    

        FULL INSCRIPCIÓ ESCOLA ESTIU 

    SANTA MARIA DEL CAMÍ. 
       AJUNTAMENT DE 

 SANTA MARIA DEL CAMÍ 

 

 

 
DADES PERSONALS 
 

Llinatges _________________________________________ Nom ________________________ 
Data de naixement _____ /_____ /______  Lloc de naixement ___________________________ 
Adreça______________________________________________ Municipi ___________________ 

Telèfon __________________________ email ________________________________________ 
Nom del pare o tutor ______________________________________________________________________ 

Lloc de naixement___________________ Tlf. de contacte ______________ 
Nom de la mare o tutora ___________________________________________________________________ 
Lloc de naixement ___________________Tlf. de contacte ______________ 

 
INFORMACIÓ SANITÀRIA  

És al·lèrgic?   Si      No    

A què?_______________________________________________________________________________ 

Pren algun medicament?       Si      No   

Quin i amb quina freqüència?_____________________________________________________________ 
Intervencions quirúrgiques importants o recents:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Segueix un règim especial d’alimentació?     Si      No   

Quin?________________________________________________________________________________ 
Observacions referides a temes mèdics, de salut, o de comportament, que no queden reflectits en aquest 

qüestionari: ___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Sap nedar?:   Si      No      Amb maniguets 
 

 
 

ADJUNTEU A AQUESTA FITXA: FOTOCÒPIA DEL DNI DEL PARE I/O MARE, TUTOR/A; 

FOTOCÒPIA DEL DNI DEL MENOR, AIXÍ COM TAMBÉ LA TARGETA SANITÀRIA DE LA 
SEGURETAT SOCIAL DEL/DE LA PARTICIPANT 

 
 
Observacions addicionals de possible interès per als monitors: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 
FOTO 



                    

        FULL INSCRIPCIÓ ESCOLA ESTIU 

    SANTA MARIA DEL CAMÍ. 
       AJUNTAMENT DE 

 SANTA MARIA DEL CAMÍ 

 

 

AUTORITZACIÓ PROTECCIÓ DE DADES 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

DECLARACIÓ EXPRESSA DEL PARE, MARE, TUTOR/A  
 
 

En/Na_____________________________________________amb DNI_____________ declaro expressament 
que he estat informat/-da de totes les característiques de les activitats de temps lliure que es portaran a 

terme a través del projecte escola d’estiu de Santa Maria del Camí. I autoritza el/la menor 
_______________________________________ a assistir a totes les activitats que s’organitzin, a participar en 
els desplaçaments necessaris per desenvolupar-les i a que se li realitzin les intervencions mèdiques/sanitàries 

en cas d’extremada urgència sota la direcció facultativa pertinent. 
 
Autoritzo     NO autoritzo     a l’entitat Carles Grau Juan pugui fer ús de material fotogràfic i audiovisual en el 

desenvolupament de les activitats socioeducatives a les que participa, per a que es pugui utilitzar la seva 

imatge, essent aquesta entitat la responsable del bon ús de la mateixa. 

 
Autoritzo/informo a l’entitat Carles Grau Juan que a la sortida de l’activitat, el seu fill/a  

 
    S’anirà tot sol a casa                    
     

    El vindrà a cercar en /na__________________________ amb el següent DNI ______________i 
telèfon:______________. 
 

   
__________________________,_____de ____________de 20___   

 
(Signatura del pare, mare o tutor/a)     
 
 

Dades de l’entitat: Carles Grau Juan 
Persona de contacte: Mateu Marquès            Telèfon: 687123598 

Ciutat:  Santa Maria del Camí                       CP: 07320        
Província: Balears 

PROTECCIÓ DE DADES  
 
En virtut de lo disposat a la llei 15/1999, 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que mitjançant la 

complementació del present formulari les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers: menors, 
alumnes i pares/mares/tutors legals; titularitat de Carles Grau Juan, amb la finalitat de poder prestar-li els serveis sol·licitats, així 
com per mantenir-li informat sobre qüestions relatives a l’activitat de l’empresa i els seus serveis. Vostè dona el seu consentiment 

exprés per que Carles Grau Juan, pugui utilitzar la seva direcció de correu electrònic amb aquest fi concret. Així mateix, l’informem 
de la possibilitat d’exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter 
personal mitjançant correu dirigit a escolaestiustamaria@gmail.com o be mitjançant escrit  dirigit als responsables del projecte, 
Mateu Marquès i/o Carles Grau 

mailto:escolaestiustamaria@gmail.com

