FULL D’ INSCRIPCIÓ
“ENGLISH SUMMER FUN BY KIDS&US SANT BOI”

DADES DE L’ALUMNE
Nom alumne:
Data de naixement:
Curs escolar realitzat:
Escola de procedència:
Amics de l’alumne que també
participaran a l’activitat:

DADES DE CONTACTE
TELÈFONS
En cas d’haver de contactar amb ells, se seguirà l’ordre establert en aquest document.
1er

2on

3er

Nom:
Relació amb l’alumne
(mare, pare, avi, etc.):
Telèfon:

CORREU ELECTRÒNIC

DIRECCIÓ DE L’ALUMNE DURANT EL MES DE JULIOL
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4art

FULL D’ INSCRIPCIÓ
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FITXA MÈDICA
INDICAR SI L’ALUMNE TÉ ALGUNA DISCAPACITAT QUE PRESENTI UNA ESPECIAL DIFICULTAT
D’INTEGRACIÓ. En cas afirmatiu, es podrá sol·licitar a l’Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat (IMD) un reforç per a l’equip de monitors.

TÉ ALGUNA ENFERMETAT CRÒNICA? POT REPERCUTIR EN LA SEVA ACTIVITAT QUOTIDIANA?

HA DE PRENDRE ALGUN TIPUS DE MEDICACIÓ? ESPECIFICAR HORARIS I DOSI DEL MEDICAMENT
(AMB RECEPTA MÈDICA)

ALTRES QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE (EX. AL·LÈRGIES)

ALGUNA RECOMANACIÓ DIETÈTICA PER AL MENJAR? TÉ ALGUNA INTOLERÀNCIA
ALIMENTÀRIA?

ALTRES COMENTARIS DELS PARES:
En aquest apartat, us agrairíem que ens indiqueu qualsevol comentari que considereu que pot
ser del nostre interès per a facilitar la participació del vostre fill o filla en l’activitat. Si ho
preferiu, també podeu contactar amb la direcció del centre personalment o per telèfon. Tota la
informació comunicada será tractada de forma confidencial per l’equip docent i la direcció de
Kids&Us.
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RESERVA DE PLAÇA

EXEMPLAR PER A KIDS&US (entitat gestora)
(Marcar el preu de les setmanes i l’horari que us interessi)

Del 26 al 30 de
juny
(ANCIENT
GREECE!)

Del 3 al 7 de
juliol
(PIRATES!)

Del 10 al 14
de juliol
(HOLD ON
TIGHT!)

Del 17 al 21
de juliol
(FAR WEST!)

OPCIÓ A:
de 9 a 17h

141,00 €

141,00 €

141,00 €

141,00 €

OPCIÓ B:
de 9 a 15h

129,00 €

129,00 €

129,00 €

129,00 €

OPCIÓ C:
de 9 a 13h

110,00 €

110,00 €

110,00 €

110,00 €

ACOLLIDA:
de 8 a 9h

10 €

10 €

10 €

10 €

(**) Les opcions A, B i C contemplen el dia de la sortida setmanal.

IMPORT TOTAL A PAGAR:
MODALITAT DE PAGAMENT (marcar amb una X)
100% de l’import de l’activitat en efectiu, en el moment de la matrícula.
50% de l’import de l’activitat en efectiu en el moment de la matrícula i el
50% restant mitjançant un ingrés bancari (ES3121003401092200114769)
realitzat abans del 31 de maig. Un cop realitzat l’ingrés, haureu
d’entregar-nos el comprovant de pagament per correu electrònic o bé
personalment a la direcció del centre.
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RESERVA DE PLAÇA

EXEMPLAR PER A L’ALUMNE
(Marcar el preu de les setmanes i l‘horari que us interessi)

Del 26 al 30 de
juny
(ANCIENT
GREECE!)

Del 3 al 7 de
juliol
(PIRATES!)

Del 10 al 14
de juliol
(HOLD ON
TIGHT!)

Del 17 al 21
de juliol
(FAR WEST!)

OPCIÓ A:
de 9 a 17 h

141,00 €

141,00 €

141,00 €

141,00 €

OPCIÓ B:
de 9 a 15 h

129,00 €

129,00 €

129,00 €

129,00 €

OPCIÓ B:
de 9 a 13 h

110,00 €

110,00 €

110,00 €

110,00 €

Acollida:
de 8 a 9 h

10 €

10 €

10 €

10 €

(**) Les opcions A, B i C contemplen el dia de la sortida setmanal.

IMPORT TOTAL A PAGAR:
MODALITAT DE PAGAMENT (marcar amb una X)
100% de l’import de l’activitat en efectiu, en el moment de la matrícula.
50% de l’import de l’activitat en efectiu en el moment de la matrícula i el
50% restant mitjançant un ingrés bancari (ES3121003401092200114769)
realitzat abans del 31 de maig. Un cop realitzat l’ingrés, haureu
d’entregar-nos el comprovant de pagament per correu electrònic o bé
personalment a la direcció del centre.

Kids&Us SantBoi ha rebut de …………………………………………… la quantitat de …………€ en concepte
de pagament del …………. % de l’import de l’activitat "English SummerFunbyKids&Us 2017"
SantBoi de Llobregat, a

UT AU
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de
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FULL D’AUTORIZACIONS
TORITZACIONS MÈDIQUES ORITZACIÓ SORTIDES
AUTORITZACIÓ SORTIDES
Autoritzo a que el meu fill/a realitzi les excursions i els
desplaçaments previstos en el programa d’activitats del
"English SummerFun by Kids&Us".

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

AUTORITZACIONS MÈDIQUES

Autoritzo les decisions mèdiques que fora necessari adoptar
en cas d’extrema urgència, sota la pertinent direcció
facultativa.

IMATGE

Autoritzo a Kids&Us SantBoi a utilizar el material gràfic (fotos,
videos, etc.) fruit de les activitats en les que participa el meu
fill o filla.

En/Na.............................................................................................,
amb
DNI
nº
....................................................................., com mare / pare / tutor, autoritzo que el
meu fill/filla....................................................................................... assisteixi i realitzi les
activitats organitzades per Kids&Us SantBoi dins del programa d’activitats del “English
Summer Fun by Kids&Us" durant l’estiu de 2017, i certifico amb la meva signatura
l’autenticitat de les dades que apareixen en aquest document, fent extensiva aquesta
autorització general a les especifiques detalladles anteriorment en aquest document
(desplaçaments, mèdiques, imatge i de protecció de dades)
Sant Boi de Llobregat,

de

de 2017

Signatura mare, pare o tutor:

Els comuniquem que les seves dades s’inclouran en un fitxer anomenat “Alumnes Summer Fun”, propietat de l’empresa ENGLISH
FIRST GIFT,SL, domiciliada en c/ Pau Claris,19 Baixos Sant Boi de Llobregat, davant la qual podran exercir el drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, reconeguts per la LO/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. I
en el seu reglament RD 1720/2007, de 21 de desembre.

Página 5 de 5

