FORMULARI D'INSCRIPCIÓ CASAL D'ESTIU NAVATA 2022
* Camps obligatoris

DADES DE L'INFANT
Nom *
Cognoms *
Data de
naixement *

Curs *

Adreça *
Població *
SAMARRETA*

Codi posta*
3/4

5/6

7/8

9/10

11/12

Esculla la talla de la samarreta

DADES DE SALUT DE L'INFANT
SAP NEDAR ?*

SI

POC

Té al·lèrgies?*

SI

NO

Quines ?

Té malalties?

SI

NO

Quines ?

Ha de pendre
medicació?

SI

NO

Quines ?

NO

DADES DEL PARES O TUTORS
TUTORA O TUTOR 1
Nom i
cognoms *
Telèfon *

DNI

Correu
electrònic *
TUTORA O TUTOR 2
Nom i
cognoms
Telèfon
Correu
electrònic

DNI

13/14

15/16

PERMISOS SORTIDA
PERMÍS PERQUÈ L'ALUMNE MARXI SOL A CASA (Només per a alumnes majors de 10 anys)
L'infant marxarà
sol a casa?

SI

NO

PERMÍS PER MARXAR ACOMPANYAT PER GERMANA O GERMÀ
L'infant marxarà amb
una germana o germà
major de 10 anys?

SI

NO

PERMÍS PERQUÈ UNA ALTRA PERSONA RECULLI L'ALUMNE AL FINALITZAR L'ACTIVITAT
PERSONA AUTORITZADA 1
Nom i
cognoms
Telèfon

DNI

Parentiu amb
l'infant
PERSONA AUTORITZADA 2
Nom i
cognoms
Telèfon

DNI

Parentiu amb
l'infant

OBSERVACIONS
Escriu a continuació tot alló que cregueu oportú indicar-nos en referència a la vostre inscripció

INCORPORAR ADJUNTS
Foto de l'infant
DNI de l'infant (si en disposa)
Targeta sanitària (catsalud) *

AUTORITZACIONS I CONSENTIMENTS
TRACTAMENT DE DADES PERSONALS*
En compliment del que estableix la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de
dades de caràcter personal, l’informem que mitjançant l’emplenament del present formulari ens
doneu el vostre consentiment per a que les vostres dades personals i les del vostre fill/a o tutelat
siguin incorporades i tractades en el nostre fitxer de base de dades, propietats de LUDIS ESPORT
I LLEURE garantint la seva seguretat i confidencialitat, amb la finalitat de la prestació i cobrament
dels nostres serveis, entenent que les dades aportades han de ser certes i al dia, pel que
preguem que ens sigui notificada qualsevol modificació. L’informem que pot exercir en qualsevol
moments els seus drets d’accés, modificació, cancel·lació i oposició si ens ho notifica al nostre
correu electrònic ludisesportilleure@gmail.com.
Accepto el tractament de les meves dades i com a progenitor/a tutor/a legal de les dades
de l’infant que s'inscriu per l’execució del Servei contractat.
DRETS D'IMATGE*
D'acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 679/2016, us
informem que, ASSOCIACIÓ LUDIS, LLEURE I ESPORT, és responsable d'un tractament de dades
(imatge i, si escau, veu) amb la finalitat de publicar aquestes imatges a webs o xarxes socials, així
com a altres suports de difusió, com revistes, publicacions, etc., per realitzar accions de publicitat
o difusió de les nostres activitats. La legitimació es basa en el consentiment de l'interessat o del
seu representant legal. Podeu retirar el vostre consentiment en qualsevol moment. Vostè té el
dret d'accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats a la informació
addicional. Cliqueu a continuació si autoritzeu que la imatge del vostre fill/a pugui aparèixer en
fotografies i vídeos corresponents a aquesta activitat i publicades a les diferents xarxes socials de
Ludis i a impressions publicitàries o publicacions de Ludis.
Autoritzo
NORMATIVA DE PARTICIPACIÓ*
Ludis disposa d'una assegurança d'accidents per a tots els participants de les activitats que
cobreix l'atenció sanitària del nen/a. Les despeses materials que es puguin ocasionar no queden
cobertes. Des de Ludis ens reservem el dret d'admissió en cas de situacions conflictives amb
algun participant i/o família. Prèviament s'intentarà gestionar conjuntament amb l'ajuntament o
escola. Caldrà complir amb el protocol adaptat a la nova situació amb les mesures de prevenció
del COVID-19.
Accepto la normativa de participació
GRUPS DE DIFUSIÓ WHATSAPP
Guardeu a l'agenda del vostre telèfon mòbil, el següent telèfon per rebre informació i canvis
durant el campus.
TELÈFON: 686254605
Important desar el contacte correctament si no no rebreu la informació i canvis per whatsapp

MESURES I PREVENCIÓ
Garantim la ventilació dels espais on es realitza l'activitat
Es prioritzarà realitzar les activitats a l'aire lliure
Formació de responsables de prevenció i higiene
Ens adeqüem a les noves mesures que puguin anar sortint des de salut, educació i joventut
DECLARACIÓ RESPONSABLE D'ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ, OBLIGACIÓ
D'INFORMACIÓ I CONSENTIMENT INFORMAT PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS*
Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que
accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el
desenvolupament de les activitats, en la qual el/la menor participa. Així mateix, entenc que
l'equip de dirigents i l'entitat organitzadora de les activitats no són responsables de les
contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant les activitats.
Que se m’ha informat i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les
actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un menor d’edat amb
simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.
Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat de salut el/la menor
compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat.

SIGNATURA DE LA INSCRIPCIÓ

Lloc i data

A la pàgina següent podreu triar els serveis o activitats als quals voleu inscriure l'infant.

DATES I HORARIS
Encercleu les franges als quals voleu inscriure l'infant.
CASAL LUDIC
( de EI3 A EI5 )

CASAL ESPORTIU
( de 1r A 6è )

CASAL JOVE
( eso )

HORARI

JULIOL

AGOST

MATI TOT EL MES

MATI TOT EL MES

PRIMERA QUINZENA

PRIMERA QUINZENA

SEGONA QUINZENA

SEGONA QUINZENA

TARDA TOT EL MES

TARDA TOT EL MES

PRIMERA QUINZENA

PRIMERA QUINZENA

SEGONA QUINZENA

SEGONA QUINZENA

9:00 H A 13:00 H

15:00 H A 17:00 H

PREUS
TOT EL MES 9:00h a 13:00h:
Pels nens/es empadronats
i/o alumnes CEIP Joaquim Vallmajó
Pels nens/es de l'escola de Futbol Base
Pels nens/es No empadronats

147 €
177 €
198 €

QUINZENA 9:00h a 13:00h:
Per els nens/es empadronats
i/o alumnes CEIP Joaquim Vallmajó
Pels nens/es de l'escola de Futbol Base
Pels nens/es No empadronats

TARDES 15:00h a 17:00h:
Tot el mes
Quinzena

84 €
101 €
114 €
98 €
60 €

Càtering: 8€ al dia (mínim 6
participants)
Carmanyola: 4€ al dia
Acollida matinal tot el mes: 30 €
Acollida esporàdic: 3€

