
DADES DEL PARTICIPANT

FULL D’INSCRIPCIÓ ALS CASALS D’ESTIU MUNICIPALS

Nom

Núm.

Cognoms
Data de Naixament Edat Curs Escola

Àrea d’Esports 
Casal Esportiu Municipal 2018

Adreça durant l’activitat
Població Telèfons
Nom pare o tutor Nom mare o tutora
E-mail de contacte (familia)
Observacions (Escriu totes aquelles dades sobre el teu fill/a que creguis importants que es tinguin en 
coneixement del monitoratge: si marxa sol, sap nedar, etc)

Dades mèdico sanitàries (Pateix algun defecte sensorial, malatia crònica, al.lèrgia, necessita medicació 
especial, etc)

AUTORITZACIÓ (a omplir per els pares/mares o tutors/es)

En / Na amb DNI
i com a de’n / na
a que participi en l’activitat al Casal Municipal Esportiu, en les condicions establertes i faig 
extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que sigui necessari 
adoptar, en cas d’extrema urgència, sota la direcció facultativa pertinent.

~Horari Accepto que l’horari de responsabilitat per part de l’organització i entitat gestora és el que s’ha marcat

No autoritzo la publicació

, AUTORITZO

També:

~Imatge Autoritzo que la seva imatge es pugui publicar o exposar en fotografies d’activitats del Casal o les seves  
xarxes socials. En cas contrari marco una X en el requadre

Calonge i St Antoni, de de 2018

*ADJUNTEU AMB AQUESTA INSCRIPCIÓ LA FOTOCÒPIA DE LA TARGETA SANITÀRIA DE LA SEGURETAT SOCIAL

Signatura

FOTO

El meu fill/a pot marxar sol un cop finalitzat l’horari del Casal

Altres persones que poden recollir en nen/a a la sortida del Casal
Nom, cognoms de l’autoritzat
Telèfon de l’autoritzat



CASAL D’ESTIU

FULL D’INSCRIPCIÓ ALS CASALS D’ESTIU MUNICIPALS

Tot el mes de JULIOL

Núm.

CALONGE SANT ANTONI

Tot el mes d’AGOST

Quinzenes:
2 al 13 de JULIOL

16 al 31 de JULIOL

1 al 14 d’AGOST

16 al 31 d’AGOST

SERVEI DE MENJADOR

Tot el mes de JULIOL

Tot el mes d’AGOST

Quinzenes:
2 al 13 de JULIOL

16 al 31 de JULIOL
1 al 14 d’AGOST
16 al 31 d’AGOST

Esteu empadronats al municipi? SI

El nen/a té germans al Casal?

El nen/a té germans al Casal Esportiu?

Nom dels germans que assisteixen al Casal:

NO

SI NO

SI NO

Quota casal JULIOL Descompte Menjador Total JULIOL

Quota casal AGOST Descompte Menjador Total AGOST

Àrea d’Esports 
Casal Esportiu Municipal 2018


