FITXA D’INSCRIPCIÓ CASA D’ESTIU CED

2018

Dades del nen/a
Nom i cognoms: ____________________________________________________________
DNI:__________________________________ Data de naixement: __________________
Domicili:_____________________________________________________________________
Nº de la seguretat social:_________________________ Telèfon:___________________
E-mail:______________________________________________________________________
Nº de carnet de soci:________________________________________________________

Dades dels pares
Nom i cognoms del pare:____________________________________________________
DNI del pare:________________________________ Telèfon:________________________
E-mail:______________________________________________________________________
Nº de carnet de soci:________________________________________________________

Nom i cognoms de la mare:__________________________________________________
DNI de la mare:_____________________________ Telèfon:________________________
E-mail:______________________________________________________________________
Nº de carnet de soci:________________________________________________________

Què t’interessa?
CASAL DEL 25 AL 29 DE JUNY

[ ] Casal estiu del 26/6 al 21/7 (4 setmanes) – 240€ (Socis) – 275€ (No Socis)

CASAL DEL 2 AL 6 DE JULIOL

[ ] Casal estiu (1 setmana) – 70€ (Socis) – 85 € (No Socis)

CASAL DEL 9 AL 13 DE JULIOL

[ ] Campaments
del 24/7
CASAL
DEL 15 AL 20 DE JULIOL

al 28/7 – 150€ (Socis) – 150€ (No Socis)

CAMPAMENTS
DEL 23 AL+27
JULIOL
[ ] Campaments
4 DE
Setm.
Casal

– 350 € (Socis) – 395€ (No Socis)

Dosrius, a_____ de/d’____________________ de ________

Autoritzacions i consentiments
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, les dades personals que faciliteu en aquesta inscripció seran
objecte de tractament i s’inclouran en un fitxer, del qual és responsable el Centre Excursionista
Dosrius, declarat i inscrit a la Agencia Española de Protección de Datos, i té com a finalitat la
gestió i utilització d’aquestes dades i l’enviament d’informació per correu postal i electrònic.
L’interessat té dret a conèixer la informació de caràcter personal recopilada i, si s’escau, a la
seva rectificació, oposició i cancel·lació dins del marc establert a la llei esmentada, dirigint-se al
Centre Excursionista Dosrius, Carrer Sant Antoni 2, 08319 Dosrius

[ ] Sí autoritzo

Autoritzo a la participació del meu fill/a, inscrit en les activitats que organitza El Casal d’Estiu del
centre Excursionista Dosrius del 26 de Juny al 28 de Juliol i declaro que no pateix cap malaltia o
lesió que li impedeixi la realització de les mateixes.

[ ] Sí autoritzo

Autoritzo a utilitzar un vehicle privat per al desplaçament no urgent i especialitzat, en el cas de
necessitar atenció mèdica o altres.

[ ] Sí autoritzo

[ ] No autoritzo

Autoritzo als dirigents a prendre les decisions mèdiques que fossin necessàries, en cas de no
poder localitzar als pares/tutors/representants legals en una situació d’urgència i emergència.

[ ] Sí autoritzo

[ ] No autoritzo

Autoritzo que el meu fill/a gaudeixi de les activitats aquàtiques.

[ ] Sí autoritzo

[ ] No autoritzo

Sap nedar? [ ] Sí

[ ] No

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a
l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, es demana el consentiment i
l’autorització perquè el Centre Excursionista Dosrius pugui captar les imatges del nen/a, inscrit en
aquest formulari, durant el desenvolupament de les activitats organitzades pel CED o en les que
hi col·labori, i les pugui reproduir i difondre per mitjà de qualsevol tipus de suport o canal de
comunicació, i específicament, al lloc web i xarxes social del CED, en l’àmbit de les seves
competències i actuacions.

[ ] Sí autoritzo

[ ] No autoritzo
Signatura i DNI del pare/mare/tutor:

Dosrius, a_____ de/d’____________________ de ________

Fitxa sanitària
Jo_________________________________________ amb DNI________________________
com a pare/mare/tutor del nen/a___________________________________ autoritzo
a efectuar petites cures i a subministrar, per part de l’equip de monitors:
[ ] Paracetamol
[ ] Aspirina (àcid acetilsalicílic)
[ ] Ibuprofè
[ ] Cap dels anteriors
[ ] Altres: ___________________________________________________________________

Al·lèrgies, intoleràncies i altres:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Observacions i altres:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Pauta i dosi de medicació (si s’escau)
Medicament:________________________________________________
Tipus de tractament: [ ] Crònic

[ ] Eventual Data de finalització ____________

Dosis:_______________________________
Freqüència d’administració diària:___________________________
Observacions:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Signatura i DNI del pare/mare/tutor

Dosrius, a_____ de/d’____________________ de ________

