INSCRIPCIÓ CASAL D'ESTIU 2022
(preguem que s'ompli en majúscules i lletra clara)

DADES DEL NEN/A /JOVE PARTICIPANT

(a omplir per l’entitat)

Nom i Cognoms:

Data naixement:

(a omplir per l’entitat)

Grup:

Adreça:

Municipi:

Curs:

Escola durant el curs:

e_mail

Telèfons:

1. Horaris
(marca amb una X una de les opcions)

9.00 a 13.00

9.00 a 16.30

2. Torns
Infants de 3 a 12 anys

Joves de 12 a 17 anys

Del 27 de juny a 1 de juliol

Del 27 de juny a 8 de juliol

Del 4 de juliol a 8 de juliol

Del 11 de juliol a 22 de juliol

Del 11 de juliol a 15 de juliol
Del 18 de juliol a 22 de juliol
Del 25 de juliol a 29 de juliol

3. Servei d’acollida (portaré al meu fill o filla al servei d’acollida matinal de 8.00 a 9.00)

SI

NO

4. Campaments 23 de juliol a 28 de juliol (només joves)

SI

NO

5. Colònies de 26 de juliol a 28 de juliol

SI
6. Pagament (a omplir per l’entitat)

Import a abonar per a la familia
Import a abonar pels Serveis Socials
Import a abonar beca FCE

NO

Quinzena

Esporàdic

Salut i dades personals
Núm targeta sanitària
Sap nedar?
Pateix alguna al·lèrgia? Quina?
Ha de prendre algun medicament?*
Observacions
* Si és imprescindible que el nen/nena prengui algun medicament durant l’horari dels Casals, és necessari adjuntar a la
fitxa una autorització signada del pare/mare/tutor on consti el medicament, la dosi i l’horari.

Dades Familiars i Autoritzacions
Nom i cognoms

DNI

com a pare/mare/tutor/a de
l’AUTORITZA a participar en les activitats dels Casals d’Estiu 2022 gestionades per l'Esplai La Gresca,
incloses les que es puguin realitzar fora de l’espai habitual. També faig extensiva aquesta autorització a les
decisions mèdico-quirúrgiques que siguin aconsellades per una persona facultativa.
1. Una vegada acabades les activitats l'autoritzo a anar sol/a a casa.

SI

NO

2. A registrar a través de fotografies/vídeos la imatge del meu fill/filla durant les activitats
en les que aquest/a prengui part, organitzades per l’entitat i autoritzo així mateix que
aquestes fotografies/vídeos puguin publicar-se mitjançant difusió escrita i a la plana web i
xarxes socials de l’esplai sempre i quan la publicació tingui per finalitat difondre les
activitats i/o finalitats socials d’aquesta associació:

SI

NO

3. A subministrar els medicaments receptats anteriorment per prescripció mèdica

SI

NO

4. A que terceres persones puguin recollir al meu fill/a una vegada acabades les activitats

SI

NO

Nom i cognoms
Nom i cognoms
Nom i cognoms

Ripollet, a

(signatura)

de

de 2022

APLIQUEM LA NOVA NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES GRESCA
El passat 25 de maig de 2018 va entrar en vigor la nova normativa de Protecció de dades europea, Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril del 2016 (RGPD Reglament General de Protecció de
Dades.
Per aquest motiu us informem que de forma expressa, precisa i inequívoca, les vostres dades de caràcter personal
seran objecte de tractament sota la responsabilitat de l'entitat G.R.E.S.C.A. amb la finalitat de poder prestar
adequadament el serveis als quals decidiu inscriure, l'emissió de rebuts i/o factures, manteniment del contacte i,
en general, totes aquelles accions i gestions relacionades amb els serveis que siguin necessàries pel seu bon
funcionament. Totes les dades recollides, tal i com s'ha fet fins ara, es tractaran de manera secreta i confidencial,
establint mesures de seguretat per evitar l'accés indegut de tercers. Les vostres dades de caràcter personal no
seran cedides a tercers sense previ consentiment, excepte en aquells casos en què fos imprescindible per la
correcta prestació del servei o que estigui autoritzat per una norma amb rang de Llei. La negativa al tractament de
dades de caràcter personal comportarà la impossibilitat de prestar el servei o serveis. Una vegada finalitzada la
relació, les dades seran arxivades i conservades durant un termini de 5 anys des de l'última relació o mentre es
puguin derivar responsabilitats per la prestació del servei. Podeu, en qualsevol moment, exercir els vostres drets
d'accés, rectificació, cancel·lació, oblit, oposició i portabilitat dirigint-vos a l'Associació G.R.E.S.C.A. amb domicili al
carrer Nostra Senyora dels Àngels, 15 de Ripollet CP 08291 per carta certificada o per correu electrònic a
esplai@lagresca.org.

Nom i cognoms

DNI

Signatura

Ripollet a,

de

de 2022

