AJUNTAMENT
DE CORBERA

FULL INSCRIPCIÓ CASAL D’ESTIU 2022
Nom i cognoms menor:............................................................................................
Adreça :................................................. Població: ........................................................
Data naixement :..................................... Edat: ..............................................................
Telèfon: ................................................. DNI:................................................................
Observacions: .................................................................................................................
Preu casal d’estiu: 100 euros del 27 de juny fins al 29 de juliol
Preu per setmana: 30 euros

☐ 1a setmana del 27 de juny a l’1 de juliol
☐ 2a setmana del 4 al 8 de juliol
☐ 3a setmana del 11 al 15 de juliol
☐ 4a setmana del 18 al 22 de juliol
☐ 5a setmana del 25 al 29 de juliol
Edat: de 3 a 12 anys
AJUNTAMENT DE CORBERA D’EBRE ES COMPROMET A TRACTAR DE FORMA ABSOLUTAMENT CONFIDENCIAL TOTES LES SEVES DADES
DE CARACTER PERSONAL

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS:
AJUNTAMENT DE CORBERA D’EBRE
NIF:P4304900F
PLAÇA DOCTOR FERRAN, S/N -43784-CORBERA D’EBRE-TARRAGONA
aj.corbera@altanet.org
FINALITAT DEL TRACTE DE LES SEVES DADES:
L’AJUNTAMENT DE CORBERA D’EBRE tractem la informació que ens facilita per gestionar la seva sol·licitud i per realitzar les gestions administratives
derivades.
CONSERVACIÓ:
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la supressió per part de l’interessat.
DESTINATARIS:
Les seves dades seran tractades per l’AJUNTAMENT DE CORBERA D’EBRE.
DRETS:
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat de les seves dades, dirigint-se al nostre domicili
fiscal o mitjançant el correu electrònic, identificant-se degudament i sol·licitant clarament el dret a exercir

Corbera d’Ebre,

de

de 2022

Signatura
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AJUNTAMENT
DE CORBERA

AUTORITZACIÓ A UN MENOR PER INSCRIPCIÓ AL CASAL
D’ESTIU 2022
En/Na .....................................................................................amb DNI...........................
Pare/mare/tutor del menor ..........................................................................................
Autoritzo a la seva inscripció al casal d’estiu que s’efectua al Casal Municipal, del 27 de juny
al 29 de juliol de 2022.
………………………………………., a …………… de ……………………………… de 2022.
(signatura)

Faig extensiva aquesta autorització en cas de màxima urgència, amb coneixement i sota
prescripció facultativa, a prendre les decisions medicoquirúrgiques oportunes si ha estat
impossible la meva localització; a rebre petites cures per part dels dirigents; i a usar un
vehicle privat per al desplaçament no urgent ni especialitzat, en el cas de necessitar atenció
mèdica.
(signatura)

Consentiment publicació d’imatges:

☐ AUTORITZO ☐ NO AUTORITZO a la publicación de les imatges.
FITXA MÈDICA
Número de la Targeta Sanitària: …………………………………………..
Observacions:
Sap nedar? ...................................
Té alguna al·lèrgia? ………………………………….
Pren algun medicament? ………………………………………………..
Segueix alguna dieta especial? ………………………………………………..
Altres observacions a considerar
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AJUNTAMENT
DE CORBERA
Juntament amb aquest document, s’ha de lliurar la fotocòpia de la targeta Sanitària, el llibre
de vacunes, el DNI del menor, el DNI del pare/mare/tutor/tutora legal del menor i justificant de pagament.
Data límit d’inscripció divendres dia 17 de juny.
Es realitzarà una reunió el dimarts dia 14 a les 19h al Casal Municipal.
L’ingrés es pot realitzar mitjançant transferència bancària o a les oficines municipals amb
targeta.
Els números de compte per realitzar l’ingrés són:
“LA CAIXA” - ES66 2100 0253 3302 0001 3963
BBVA - ES36 0182 5634 1402 0000 9830
Per tal que la inscripció sigui vàlida caldrà enviar tota la documentació requerida a
culturaifestes@corberaebre.cat o portar-la presencialment a les oficines de
l'ajuntament.
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