
                                                    CASAL LLEURE ACTIU 2019 
   UNITAT D’ESPORTS 

 

              FULL D’INSCRIPCIÓ AL CASAL MUNICIPAL LLEURE ACTIU           Núm.       

DADES DEL PARTICIPANT 

Nom: ________________________ Cognoms: ___________________________________________ 

Data de naixement: _____________ Edat: _____ Curs:______ Escola: ________________________ 

Adreça durant l’activitat: ______________________________________________________________ 

Població:________________________ Telèfons: ______________/_______________/____________ 

Nom del pare: __________________________ Nom de la mare:______________________________ 

E-mail contacte (família): _____________________________________________________________ 

Observacions (Escriu totes aquelles dades sobre el vostre fill/a que creieu importants que es tinguin en 

coneixement del monitoratge: si marxa sol, sap nedar, etc...): _________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Dades medico sanitàries (pateix alguna al·lèrgia, malaltia crònica, problema sensorial, necessita medicació, 

etc...): _____________________________________________________________________________________ 

*ADJUNTEU AMB AQUEST DOCUMENT LA FOTOCÒPIA DE LA TARGETA SANITÀRIA 

 

AUTORITZACIÓ PATERNA (omplir pels pares o tutors) 

En/na _________________________________ , amb DNI ____________________ i com a _________ 

del nen/a ______________________________, AUTORITZO a que participi en l’activitat Casal Lleure 

Actiu Municipal, en les condicions establertes i faig extensiva aquesta autorització a les decisions medico 

quirúrgiques que sigui necessari adoptar, en cas d’extrema urgència, sota la direcció facultativa 

pertinent. També: 

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

- Autoritzo que la imatge del meu fill/a o tutelat es pugui publicar o exposar en fotografies i vídeos 
corresponents a l’activitat del casal 2019 en les xarxes socials, fulletons, revistes, etc.. 

AUTORITZO      SI             NO 

 

Calonge i Sant Antoni, _____ de __________ de 2019                     (SIGNATURA) 

   

D’acord amb el que estableix l’art. 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les seves dades seran 
incorporades a un tractament responsabilitat de l’ajuntament de Calonge amb la finalitat de formalitzar la inscripció al Casal 
Lleure Actiu 2019. Les seves dades seran conservades per obligació legal com a part de la gestió d’expedient i arxiu de 
l’ajuntament. Les dades seran comunicades a l’empresa gestora del casal per a procedir a la gestió de les activitats.  
Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els seus dreta d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant 
la remissió d’un escrit dirigit al responsable del tractament a la següent adreça i per qualsevol canal:  Ajuntament de Calonge i 
Sant Antoni, Secretaria, Plaça de la Concòrdia 7, 17251 Girona. 
Per a més informació podeu consultar la política de privacitat del nostre portal web/seu electrònica a  
https://seu.calonge.cat/catala/eMiservicio/1398361BCD0B49B5A7BEF8E86E37FF0B.asp 

https://seu.calonge.cat/catala/eMiservicio/1398361BCD0B49B5A7BEF8E86E37FF0B.asp


 

 

                                                                 CASAL LLEURE ACTIU 2019 
                                 UNITAT D’ESPORTS 

 

 

DADES DEL PARTICIPANT 

 

Nom: ________________________ Cognoms: _____________________________________ 

 

CASAL LLEURE ACTIU            CALONGE                        SANT ANTONI 

 

Tot el mes de juliol    

Tot el mes d’agost 

 

Quinzenes: 1 al 15 de  JULIOL                        1 al 14  d’AGOST    

          16 al 31 de JULIOL             16 al 30 d’AGOST 

 

Esteu empadronats al municipi?                  SÍ                 NO    

El nen/a té germans al casal de lleure?       SÍ                 NO 

El nen/a té germans al casal lleure actiu?   SÍ       NO 

Nom del germà en cas de tenir-ne: ___________________________  

 

MENJADOR 

Tot el mes de juliol    

Tot el mes d’agost 

 

Quinzenes: 1 al 15 de  JULIOL                        1 al 14  d’AGOST    

          16 al 31 de JULIOL             16 al 30 d’AGOST 

*El pagament per quinzenes i eventuals es farà directament al monitor  

 

 

 

 

 


