INSCRIPCIÓ AL CAMPUS D’ESTIU D’ATZAVARA-ARRELS

Nom i Cognoms del xiquet/xiqueta:
Data de naixement:
Nomi Cognomdelspares/mares/tutors:
Adreça:
Població:
Telèfons contacte:
Correuelectrònic:
*Adjuntar fotocòpia DNI/NIE de l’infant o el llibre de família
Indiqueuamb una creu la/les setmana/es d’inscripció:
Casal complert (25/06/18 a 27/07/18)
Quinzena del 25/06/18 al 10/06/18
Quinzena del 2/07/18 al 20/07/18
Quinzena del 12/07/18 al 27/07/18

120€
70€
70€
70€

Signatura i DNI:

Per a fer efectiva la matrícula, cal ingressarl’importcorresponent en
aquestcomptecorrent (indicantNom, Cognom i edat del nen/nena en el concepte)
* Resguard de l’ingrés bancari.
IBAN ES81 2100 0219 1902 0031 3093 (La Caixa)

www.atzavaratortosa.org

INSCRIPCIÓ AL CAMPUS D’ESTIU D’ATZAVARA-ARRELS
HISTÒRIA MÈDICA I FITXA SANITÀRIA PER ACTIVITATS DE LLEURE

DADES D’IDENTIFICACIÓ
Nom i cognoms del xiquet/xiqueta:

Núm. Tarja de la SeguretatSocial o Mútua(adjunteufotocòpia):

DADES DE SALUT
Pateix alguna malaltia? (al·lèrgia, asma, epilèpsia,problemesquirúrgics, etc):

Té algun problema de mobilitat?:

Segueix algun règim especial?:

Ésal·lèrgic a algun medicament?:

Ésal·lèrgic a algun aliment?:

Altres observacions..................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

www.atzavaratortosa.org

INSCRIPCIÓ AL CAMPUS D’ESTIU D’ATZAVARA-ARRELS
D’AT
ARRELS
AUTORITZACIÓ MATERNA/PATERNA (a omplirpels pares/mares/tutors)

En/na.........................................................
En/na...............................................................................................amb
amb DNI ............................................
...................................
autoritzo el/la meufill/a .....................................................................................................................
..................................................................................................................... a
participar de les activitats
ctivitats que organitzael
organitza casal d’estiu de l’associacióAtzavaral’associacióAtzavara
arrels.

També autoritzo a:
Atzavara-arrels a publicar
ar fotos i vídeos
v
de l’infant
nfant en elsllocs web,
web papers i
xarxessocials propis de l’entitat
entitat.
Autoritzo a afegir el meucorreuelectrònic a la llista de difusiópròpia de
l’AssociacióAtzavara-arrels.
arrels.
Utilitzar un vehicleprivat per aldesplaçament
aldespla
no urgent ni especialitzat, en el
cas de necessitatd’atenció
ómèdica.
Efectuar
fectuar petites cures i subministrar, només,
nom
antitèrmics,
rmics, antihistamínics,
antihistam
antiinflamatoris i analgèèsics,
sics, en cas que fosnecessari, per part de l’equip
l
de
monitors.
En cas d’accident
accident o malaltiagreu, autoritzo també al metge que
l’atenguiperquèrealitzi
realitzi tota intervenciómèdica o quirúrgica que
que sigui considerada
d’extrema urgència.
En cas que el nen/nena va al menjador autoritzoalsmonitors a que
l’acompanyin.
Sortirde
de l’edifici en horarid’activitatsi
horarid’activitats ésrecollit per:
Anar i tornar l’infanttot
tot sol

Signat per:

Lloc i data:

www.atzavaratortosa.org

