FULL D’INSCRIPCIÓ CASALS ESTIU 2019
(nascuts entre el 2013 i 2015)
DADES DE L’INFANT:

Nom.……………………...................................... Cognoms ………….............................……...……………........……….….
Data de naixement .....……/…......../............... Cursant………............. Col·legi...................................................
Telèfon(1)…………………………………......................... Telèfon(2)…………....………………………..............………..….…….
.
DADES del pare / mare / tutor (per a la facturació):
Nom ………........……........……… Cognoms ……………….....…....…....………......…………… NIF….……..……........…..……..
Adreça ………………....…………………................…………. Població ………………............………….. C.P. ……........….....…
E-mail……………...…………………………………………….........…………………………...................…...............…….....…...…….
Marqueu amb una creu l’HORARI al CASAL que voleu:
CASAL INFANTIL
Setmana del 25/06/2019
9:00 a 13:00

9:00 a 14:00
(sense dinar)

9:00 a 14:00
(dinar inclòs)

Setmana del 01/07/2019
9:00 a 17:00
(dinar inclòs)

9:00 a 13:00

9:00 a 14:00
(sense dinar)

9:00 a 17:00
(dinar inclòs)

9:00 a 13:00

9:00 a 14:00
(sense dinar)

9:00 a 17:00
(dinar inclòs)

9:00 a 13:00

9:00 a 14:00
(sense dinar)

9:00 a 17:00
(dinar inclòs)

9:00 a 13:00

9:00 a 14:00
(sense dinar)

9:00 a 13:00

9:00 a 14:00
(sense dinar)

9:00 a 13:00

9:00 a 14:00
(sense dinar)

Setmana del 15/07/2019
9:00 a 13:00

9:00 a 14:00
(sense dinar)

9:00 a 14:00
(dinar inclòs)

9:00 a 14:00
(sense dinar)

9:00 a 14:00
(dinar inclòs)

9:00 a 14:00
(sense dinar)

9:00 a 14:00
(dinar inclòs)

9:00 a 13:00

9:00 a 14:00
(sense dinar)

9:00 a 14:00
(dinar inclòs)

9:00 a 17:00
(dinar inclòs)

9:00 a 13:00

9:00 a 14:00
(sense dinar)

9:00 a 14:00
(dinar inclòs)

9:00 a 17:00
(dinar inclòs)

9:00 a 13:00

9:00 a 14:00
(sense dinar)

9:00 a 17:00
(dinar inclòs)

9:00 a 13:00

9:00 a 14:00
(sense dinar)

9:00 a 17:00
(dinar inclòs)

9:00 a 13:00

9:00 a 14:00
(sense dinar)

9:00 a 13:00

9:00 a 14:00
(sense dinar)

9:00 a 17:00
(dinar inclòs)

9:00 a 14:00
(dinar inclòs)

9:00 a 17:00
(dinar inclòs)

Setmana del 19/08/2019

Setmana del 02/09/2019
9:00 a 14:00
(dinar inclòs)

9:00 a 14:00
(dinar inclòs)

Setmana del 29/07/2019

Setmana del 12/08/2019

Setmana del 26/08/2019
9:00 a 13:00

Setmana del 08/07/2019
9:00 a 17:00
(dinar inclòs)

Setmana del 22/07/2019

Setmana del 05/08/2019
9:00 a 13:00

9:00 a 14:00
(dinar inclòs)

9:00 a 14:00
(dinar inclòs)

9:00 a 17:00
(dinar inclòs)

09 i 10 /09/2019
9:00 a 14:00
(dinar inclòs)

9:00 a 17:00
(dinar inclòs)

CASAL KIDS&US
Setmana del 25/06/2019

Setmana del 08/07/2019
9:00 a 13:00

9:00 a 14:00
(sense dinar)

9:00 a 14:00
(dinar inclòs)

Serveis extres:
Acollida (De 8:00 a 9:00)
Esporàdica (De 14:00 a 15:00)
Esporàdica (De 15:00 a 16:00)
Permanència (De 17:00 a 18:00)

9:00 a 14:00
(dinar inclòs)

Setmana del 01/07/2019

Setmana del 15/07/2019
9:00 a 17:00
(dinar inclòs)

9:00 a 14:00
(dinar inclòs)

9:00 a 14:00
(dinar inclòs)

9:00 a 17:00
(dinar inclòs)

Setmana del 22/07/2019
9:00 a 17:00
(dinar inclòs)

9:00 a 14:00
(dinar inclòs)

9:00 a 17:00
(dinar inclòs)

25/06/19 01/07/19 08/07/19 15/07/19 22/07/19 29/07/19 05/08/19 12/08/19 19/08/19 26/08/19 02/09/19 09 i 10 /09/2019

Informació: 93 636 28 96
Email: info.equacat@gencat.cat

FITXA DE SALUT:
Pateix alguna malaltia o al·lèrgia coneguda?
No
Sí, Quina?...............................................................................
Té algun problema de mobilitat?
No
Sí, Quin?...........................................................Sap nadar?
No
Si

En/Na…………………………………….............................................declara que en/na ..............................................
........................................ha estat protegit amb les vacunes assenyalades en la normativa sanitària vigent :
Signatura pare/mare/tutor:

AUTORITZACIÓ CASALS ESTIU 2019 CANAL OLÍMPIC DE CATALUNYA
En/Na…………………………………….....................…….................................amb DNI………………......….....……, com a
mare/pare/tutor del nen/a………………………...…....................................................... , inscriu a l’infant al CASAL DEL CANAL
OLÍMPIC DE CATALUNYA, certificant que les dades ressenyades al FULL D’INSCRIPCIÓ són certes, certifica que és
coneixedor de les condicions de participació i de la normativa referent al casal d’estiu i autoritza al nen/a a:
Accepta la normativa del CASAL d’ESTIU la qual s’ha rebut en el moment de la inscripció.
Realitzar les activitats detallades al full d’inscripció.
Rebre petites cures per part de l’equip de dirigents.
Ser intervingut quirúrgicament o prendre qualsevol altra decisió mèdica per part del corresponent equip mèdic, en
cas d’urgència i no poder localitzar al pare/mare/tutor.
Ser recollit per les següents persones quan no ho puguin fer el pare/mare o tutor:
Nom, DNI, Relació (avis, veïns, amics...)

____________________________
____________________________
____________________________

______________
______________
______________

_____________________
_____________________
_____________________

A més,
Autoritzo la publicació de la imatge del meu fill/a o tutelat/da a través de qualsevol dels següents mitjans: pàgina
web, xarxes socials i a la informació impresa dels casals d’EQUACAT, SA (CANAL OLÍMPIC DE CATALUNYA).*
Accepto rebre comunicacions publicitàries per part de d’EQUACAT, SA (CANAL OLÍMPIC DE CATALUNYA).**
Signatura pare/mare/tutor:
DNI

Castelldefels, a …........de..……...……… de 2019
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb l’establert a la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter personal, l’informem que les seves dades i les del seu fill/a seran tractades per: EQUACAT, S.A. Nif: A60307709 Avda. del
Canal Olímpic, 2. (08860) Castelldefels (Barcelona)
Que vostè pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades o el Responsable de Privacitat dirigint-se per escrit al mail info.equacat@gencat.cat o trucant al telèfon 936362896.
Que per tal de que el seu fill/a pugui realitzar les activitats del casal serà necessari el tractament de dades merament identificatives i dades de salut.
A EQUACAT, S.A. tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-li el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix. La negativa a facilitar les dades sol·licitades portarà com a conseqüència la
impossibilitat de participar a determinats esdeveniments. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
Amb la present clàusula queda informat que les seves dades i les del seu fill/a seran comunicades, en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les quals sigui
necessària i obligada per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat.
EQUACAT, S.A. l’informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És por això que EQUACAT, S.A. es compromet a adoptar totes les
mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades i que es
compromet a notificar-nos qualsevol variació.
D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint
la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic info.equacat@gencat.cat. En aquest sentit, en tot moment disposarà del dret a revocar el consentiment atorgat mitjançant la
present clàusula. L’informem que podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.
A partir de la firma del present formulari vostè consenteix explícitament el tractament de les seves dades personals, les del seu fill/a i les dades de salut del seu fill/a, per la finalitat especificada, per part de
EQUACAT, S.A.
(*)DRETS D’IMATGE: Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està 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, sol·licitem el seu consentiment per poder publicar les imatges del seu fill/a o tutelat/da, obtingudes durant la seva participació en les activitats lúdiques i esportives
corresponents, a la pàgina web, xarxes socials i llibrets informatius dels casals d’EQUACAT, SA (CANAL OLÍMPIC DE CATALUNYA), sense que tals publicacions tinguin finalitats publicitàries, comercials o de
naturalesa anàloga. L’esmentat consentiment exprés podrà ser revocat en qualsevol moment per l’interessat.
(**)CONSENTIMENT LSSI-CE: D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21 sol·licitem els seu consentiment per realitzar
comunicacions publicitàries d’ofertes o promocions comercials i publicitat dels nostres productes i serveis per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.
El Canal Olímpic es reserva el dret d’anul·lar els dies o els Casals que no arribin al mínim de participants i a anul·lar o canviar les activitats per motius d’organització, tècnics o meteorològics.

