
INSCRIPCIÓ CASAL D’ESTIU 2020 DE TARADELL 

 
 

DADES DEL NEN/A 

Nom i cognoms ........................................................................................................................................................ 

Data de naixement .........................................  Curs que ha realitzat ...................................................................... 

Té germans al casal? Sí  No  

 

DADES FAMILIARS 

Nom i cognom del pare o tutor ................................................................................................................................. 

DNI/NIE .......................... Telèfon ............................ Correu electrònic .................................................................... 

 

Nom i cognom de la mare o tutora ............................................................................................................................. 

DNI/NIE .......................... Telèfon ............................ Correu electrònic .................................................................... 

  

Altres contactes en cas d’emergència (nom, relació i telèfon) 

Nom i cognoms Relació amb el nen/a Telèfon 

   

   

 

INFORMACIÓ PERSONAL DEL NEN/A 

És al·lèrgic/a o intolerant? 

Sí  No  A quina substància?  .................................................................................................................. 

Pren algun medicament? 

Sí  No  Quin medicament? .................................................................................................................. 

  Administració i dosis .................................................................................................................. 

Pateix alguna discapacitat motriu o psíquica?  

Sí  No  Especifiqueu-la  .................................................................................................................. 

En cas afirmatiu, necessita monitor de suport o vetllador?  Sí  No  

 

DATES D’ASSISTÈNCIA 

Marqueu amb una creu (X) les setmanes d’assistència 

Del 29/06 al 03/07   Del 06/07 al 10/07   Del 13/07 al 17/07    

Del 20/07 al 24/07   Del 27/07 al 31/07  



INSCRIPCIÓ CASAL D’ESTIU 2020 DE TARADELL 

 
 

AUTORITZACIONS 

Declaro que són certes les dades donades en aquesta sol·licitud, així com la documentació que s’adjunta, i que estic 

obligat/da a comunicar a Àrtic, Formació i Lleure, SL qualsevol variació rellevant que pogués produir-se d’ara endavant. 

 

A participar: Autoritzo el meu fill/a a assistir i realitzar totes les activitats del casal d’estiu municipal de Taradell 2020 

gestionat per l’empresa Àrtic, Formació i Lleure S.L. i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Taradell. Faig extensiva 

aquesta autorització a les decisions mèdiques preses per part d’un facultatiu en cas d’extrema urgència, a la vegada que 

eximeixo als tècnics i organitzadors de responsabilitat civil i penal. 

Autoritzo   No autoritzo  

 

A tractar les dades personals facilitades en aquest document i en la documentació ajunta per part del Responsable: 

ARTIC FORMACIO I LLEURE, SL, amb CIF B66.941.550 i domicili a C/ Balmes, 11 de Taradell (CP 08552) i e-mail de 

contacte articlleure@gmail.com amb la finalitat de gestionar l’accés al Casal i la pràctica de les activitats establertes, així 

com les gestions administratives inherents a la mateixa i pel que fa a les dades de salut, per a la correcta cura i atenció del 

menor.  

 

En aquest cas l’Ajuntament de Taradell només actua per encàrrec del Responsable per a la recollida d’aquesta informació 

i documentació sense fer-ne cap tractament posterior ni emmagatzemar cap dada personal. Les dades no se cediran a 

tercers, a excepció que ho imposi una llei o en compliment d’altres normatives especifiques, en el cas d’urgències sanitàries. 

 

Les dades de salut es conservaran únicament durant el període que duri el Casal i les dades identificadores durant un any.  

Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat de les dades i oposició al tractament davant ARTIC 

FORMACIO I LLEURE, SL a C/ Balmes, 11 de Taradell (CP 08552) i e-mail de contacte articlleure@gmail.com. Pot, també, 

presentar reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

Autoritzo el tractament de dades de salut    No autoritzo el tractament de dades de salut   

 

Al Dret d’Imatge: Donat que el dret de la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 

5/1982, de 5 de Maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i a la pròpia imatge, autoritzo a l’empresa organitzadora 

a fer fotografies/filmacions del meu fill/a durant les activitats del casal, per fer-ne només ús en el marc de les activitats del 

casal, com la seva difusió, transformació i reproducció. En cap cas se’n farà un ús ni es publicaran imatges dels menors a 

les xarxes socials. 

Autoritzo   No autoritzo  

  



INSCRIPCIÓ CASAL D’ESTIU 2020 DE TARADELL 

 
 
A l’administració de medicaments: Autoritzo als monitor/es de l’empresa Àrtic, Formació i Lleure S.L. a administrar al 

meu fill/filla el següent medicament amb prescripció facultativa durant tota l’estada al casal d’estiu. 

Autoritzo   No autoritzo  

Nom del medicament  .......................................................................................................................................... 

Malaltia pel qual està indicat .......................................................................................................................................... 

Durada del tractament  ......................... Dosis ..................... Horari ...................................................................... 

Altres aspectes a destacar .......................................................................................................................................... 

 

A participar a les sortides: Hi haurà activitats puntuals en les quals se sortirà del centre per tal de realitzar-les.  

Autoritzo   No autoritzo  

 

A marxar sol: Autoritzo el meu fill/a a marxar sol/a una vegada finalitzat l’horari del casal, durant tot el casal i sota la seva 

responsabilitat. 

Autoritzo   No autoritzo  

 

Autoritzo a les següents persones perquè es puguin fer càrrec del meu fill/a al finalitzar les activitats del casal.  

Nom i cognoms Relació amb el nen/a Telèfon 

   

   

   

   

 

Declaro que 

 M’han estat lliurats els documents informatius referents a les mesures sanitàries derivades del Covid-19 que s’aplicaran 

a les activitats del casal. 

 He firmat el document de declaració responsable. 

 

PREU CASAL I MODALITATS DE PAGAMENT (no es retornarà l’import abonat per causes inimputables a l’organització) 

Preu per nen i setmana   30,00 € 

Forma exclusiva de pagament En efectiu 

 



INSCRIPCIÓ CASAL D’ESTIU 2020 DE TARADELL 

 
 

OBSERVACIONS 

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 

 

Jo .......................................................................... amb DNI número ................................. com a mare/pare/tutor del nen/a 

...................................................................................... em faig responsable de la veracitat de les dades i autoritzacions 

donades, i per a què així consti, signo el present document. 

 

Signatura, 

 

 

 

 

 

 

A Taradell, dia ........ de .................. de 2020 

 

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ENTREGAR 

• Formulari d’inscripció omplert. 

• El rebut de pagament. 

• Fotocòpia del DNI o llibre de família del nen/a. 

• Fotocòpia del llibre de vacunes. 

• Fotocòpia de la targeta sanitària. 

• Una foto de carnet recent del nen/a. 

• Declaració responsable famílies signada. 

 

CAL PORTAR DURANT EL CASAL 

• Roba còmode i calçat esportiu. 

• Gorra i crema solar. 

• Muda de recanvi (nens de 3 a 6 anys). 

• Esmorzar i aigua. 

• Una bossa amb roba de bany, tovallola i xancletes lligades per quan es facin jocs d’aigua. 


