Juny, Juliol i Setembre 2021
ACTIVITATS D´ESTIU ALEXANDRE GALÍ - MEDITERRÀNIA

_____

INFANTIL

Enganxa foto
del nen/-a
mida carnet
AQUÍ

______ PRIMÀRIA

Dades Personals
Nom:________________

Cognoms_______________________________________

Adreça____________________________ Núm. ____ Esc. ___ Pis ___ Porta _______
Població ________________________C.P. ____________ Tel. __________________
Data Naixement _______________________ Edat _____ Curs acabat ____________
Nom de l´escola_______________________________________________________
Nom de la mare __________________

Nom del pare _______________________

Dades targeta sanitaria individual (TSI) _____________________________________
Dades Generals
SAP NEDAR?:
DISCAPACITAT:

Gens ______ Poc ______ Bastant _______ Molt _______
Sí

No

Tipus: _____________________

VACUNES: les porta segons el calendari de vacunacions?

Sí

No

MEDICAMENTS: pren algun medicament?

Sí

No

Quin? _______________________ Dosi: ______________________
“no administrarem cap medicament sense informe mèdic o autorització del pares”
AL-LÈRGIES: pateix algun tipus d´al·lèrgia?

Sí

No

Tipus ________________________ A què? ________________________

Observacions

Com contactar durant l´activitat:
1er contacte
Nom_____________________________________________________ tel._____________________________________
Correu electrònic___________________________________________________________________________________
2on contacte
Nom______________________________________________________ tel.____________________________________
Correu electrònic___________________________________________________________________________________

Qui recollirà l´infant a la sortida de les activitats:
Marxa sol a casa________

El/La vénen a buscar_________

SETMANES A ESCOLLIR
1ª set.
2ª set.
3ª set.
4ª set.
5ª set.
6ª set.
7ª set.

Nom de la persona__________________________

Matí

Matí + dinar

9-13h

9-15h

Tot el día
9-17h

Del 28 juny al 2 de juliol
Del 5 al 9 de juliol
Del 12 al 16 de juliol
Del 19 al 23 de juliol
Del 20 al 24 de juliol
Del 26 al 30 de juliol
Del 30 d´agost al 3 de
setembre
SERVEI ACOLIDA 8 a 9h:

Sí

No

Jo en/na_______________________________________________________amb DNI_______________________, com a
pare/mare/tutor legal de ____________________________________________________________________________

MANIFESTO
1r. que conec l´oferta de les activitats d´estiu 2021 i l´entitat que les gestiona (Naifar sccl).
2n. que autoritzo el meu fill/a a participar de les activitats d´estiu 2021, incloses les sortides programades fora del casal.
3r. que autoritzo als responsables que gestionen les activitats d´estiu per què tractin totes les dades de carácter personal que
voluntàriament cedeixo en aquest formulari, d´acord amb el què la normativa disposa (Llei Orgànica 15/1999, de 13 desembreLOPD).
Obligatòri marcar casella:

Sí

No

4r. autoritzo als responsables de les activitats d´estiu a la realització de material gràfic i sonor (fotos/videos/enregistraments)
de les activitats en que participa el meu fill/filla per posar en el blog de les activitats d´estiu i a la web.
Obligatòri marcar casella:

Sí

No

Signatura del pare/mare/tutor legal de l´alumne/-a

Enganxa targeta sanitària
del nen/-a
AQUÍ

Barcelona, a ………… de …………………………………………………………..de 2021.

