
  

 

FITXA INSCRIPCIÓ CASAL D’ESTIU DE CENTELLES 2019 
 

Dades personals de l’infant:   

Cognoms   Nom   

Adreça   

Població   Codi postal   

Data naixement   Edat   Sexe   

Escola  Curs acabat  

 
Dades dels responsables:  
 

Responsable 1 Responsable 2 

Nom i cognoms 
  

DNI 
  

Telèfon 
  

Correu electrònic 
  

  

Altres noms i 
telèfons de 
contacte 

 
 

 

 

 

 

 
Dades d’interès pràctic: 

 

Necessita una atenció especial? * Si  No  

Quina?  

Sap nedar (només ed. primària) Si 
 

No 
 

Marxa sol de l’escola? Si 
 

No 
 

En cas de NO marxar sol Amb qui? 
Telèfon 

 

Observacions: 
 
 

 

 



  

Dades mèdiques: 

 

Té alguna al·lèrgia? SI NO  Quina? ___________________________________________ 

Té alguna intolerància alimentària? SI  NO  Quina? _______________________________ 

És asmàtic? SI  NO Tractament: _____________________________________________ 

Té alguna malaltia? SI No  Quina? ___________________________________________ 

Pren algun medicament habitualment? SI NO  Quin?___________________________________ 

 Cal adjuntar certificat mèdic 

Està al corrent de vacunes? SI NO  

 Cal adjuntar fotocòpia del llibret de vacunes 

 

 Adjunto document mèdic en referència a intoleràncies, al·lèrgies, malalties, 
medicaments, etc. 

 

SAMARRETES 

 Tinc samarreta del Casal d’estiu de l’any passat 
 

 No tinc samarreta del Casal d’estiu. 
 
 

 3-4 anys 
 5-6 anys 
 7-8 anys 
 9-10 anys 
 11-12 anys 
 13-14 anys (S) 
 15-16 anys (M) 
 Adult (L-XL) 

 

Marqueu la talla que anirà be al vostre fill/filla (recomanem posar una talla més gran que l’edat del 
vostre fill/a per assegurar la talla).  

En cas de pèrdua de la samarreta, es podrà demanar una altre amb un cost de 5€. 



  

 

 

Autorització dels pares o tutors 

 

Sr/a. _____________________________________ amb DNI _________________ autoritza al 
seu fill/a a participar al CASAL D’ESTIU 2018 i realitzar les sortides i activitats organitzades.   

 
Autoritzo a que es registri la seva imatge a través de fotografies i gravacions  SI __ NO __ 

Autoritzo que la seva imatge surti a les xarxes social sempre que sigui per fer promoció de les 
activitats del casal (Facebook, Instagram i blog)  SI__  NO__ 

Autoritzo al traspàs d’informació entre el casal d’estiu 2018, serveis socials i l’escola. SI_   NO_ 

Les vostres dades personals s’incorporaran en els fitxers del Casal d’estiu de Centelles 
 únicament per ús intern de l’associació de Casal estiu Centelles i no es vendran a tercers. En 
compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, podreu 
exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a 
casalnatura.centelles@gmail.com 

 

SIGNATURA:                          ___________________, _____ de ___________ del 2019 

 


