FULL D’INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Nom…………………............…….........………… Cognoms………………………………......................……………………..……...….….....
Adreça……………………………………………………………………..................…………………………..............…….……………...…......…..
Població………………........................................................................................………… CP……….........................………..
Data de naixement……………………………...….…..................................................... Edat…………….......................….....…
Escola……………………………................................................................................................Curs…………………................
Heu pagat la quota de l’AMPA per al curs 2019/2020?

Sí

No

Nom del pare/mare/tutor/a: …………………………….................……………………. Telèfon................................................
Nom del pare/mare/tutor/a: …………………………………….................……………. Telèfon ...............................................
Adreça electrònica contacte ………………………………............................…………………………………………….....……..............
L’alumne/a marxarà sol després de l’activitat? (només a partir dels 8 anys):

Sí

No

En el cas que no marxi sol/a, qui el/la vindrà a buscar habitualment (indicar nom i cognoms, i DNI/NIE):
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
L’alumne/a va realitzar alguna activitat extraescolar durant el curs passat? Sí
En cas afirmatiu, l’activitat realitzada formava part del projecte Mataró Educa +? Sí

No
No

ACTIVITAT A LA QUAL S’INSCRIU
NOM DE L’ACTIVITAT

DIA I HORARI

QÜESTIONARI MÈDIC
Targeta sanitària individual (TSI)………………….......................….…. Altres………………….........………………....….…..……...
Pateix freqüentment alguna malaltia?(diarrea, febre, mal de cap, angines,etc)
………………………………………………………........................................................................................................................
Té alguna malaltia crònica?(al·lèrgia, asma, epilèpsia, problemes cardíacs, diabetis,
etc.)…………................................................................................................................................................................
Pren algun medicament normalment?

Sí

No No

Quin?.........................................................................................................................................................................
1

Té algun tipus de discapacitat física o psíquica?.......................................................................................................
Segueix alguna dieta especial?………………..................……………………….....………………………………….....….…................
Observacions: ………………................................………………………………………………………………......................................
En cas d’urgència, cal avisar a……………...........................………………….....Telèfon………………….…………………....……..
AUTORITZACIÓ A PARTICIPAR EN L’ACTIVITAT
Nom i cognoms del pare/mare/tutor legal:…………..........................…………………......................................……… amb
DNI……....................... autoritzo al/a la meu/va fill/a ............................………..............………………………………………..a
participar a l’activitat ………………………..……………….......................................................................... , durant el curs
2019-20.
AUTORITZACIÓ PER ALS DRETS D’IMATGE
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la constitució espanyola i regulat per la
Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre el dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, les
entitats organitzadores de Mataró Educa +, demanen el consentiment als pares o tutors legals per a poder
publicar fotografies i/o vídeos, tant en el web com en altres mitjans de comunicació, on apareguin els seus
fills/es on aquests siguin clarament identificables.
Nom i cognoms del pare/mare/tutor legal:………………......................………………………………………………………...... amb
DNI…..................................……………………..
□ AUTORITZO que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies i/o vídeos, corresponents a activitats
organitzades per Mataró Educa+ i a ser publicades a la/es pàgina/es web, així com en altres mitjans de
comunicació.
□ NO AUTORITZO que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies i/o vídeos corresponents a
activitats organitzades per Mataró Educa+ i a ser publicades a la/es pàgina/es web, així com en altres mitjans
de comunicació.
MÈTODES DE PAGAMENT
Opció A) Realitzar un sol pagament que englobi la quantia total de l’activitat (s’adjunta full de pagament).
Opció B) Domiciliació Bancària:
DADES BANCÀRIES
Titular del compte (nom i cognoms)………………………................................………………….............................................
IBAN

Entitat Oficina DC Núm. Compte..........................................................................................................

SIGNATURA DE L’USUARI vist-i-plau,
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DRETS I OBLIGACIONS DELS USUARIS/ÀRIES
Normativa legal:
L’interessat/da accepta al signar les condicions següents:
- La inscripció a l’activitat és oberta a tothom, d’acord amb les edats de l’activitat escollida. En cas que no es
respectin les edats o si els participants ocasionen algun problema de conducta que afecti el bon funcionament
general, podran ser exclosos de l’activitat.
- Si l’entitat organitzadora ha d’anul·lar l’activitat, per no haver cobert el nombre de places previstes per grup,
es retornarà la totalitat de l’import.
- La persona signatària autoritza al personal tècnic de les activitats extraescolars perquè puguin prendre les
decisions necessàries sobre trasllat a un centre sanitari, en cas d’urgència.
- Així mateix declara que la cessió d’aquesta imatge ho és a títol de col·laboració gratuïta, comprometent-se a
no reclamar ni demanar res per l’esmentada exhibició.
- Per altra banda l’empresa, que durà a terme el projecte, es compromet a fer un ús adequat i honest
d’aquesta imatge, excloent qualsevol interès comercial de la mateixa, amb la finalitat que es vol aconseguir,
protegint-la perquè res pugui perjudicar la seva dignitat (si així no s’accepta, i únicament fent referència a la
normativa de drets d’imatge, detallar a l’apartat d’observacions).

Normativa específica d’inscripcions:
Amb el full d’inscripció correctament omplert s’ha d’adjuntar:
•
•
•

Fotocòpia del NIF/NIE de l’alumne
Fotocòpia de la tarjeta sanitària individual (TSI) de l’alumne
Número de compte corrent on es vol domiciliar les quotes (el rebut es passarà entre l’1 i el 5 de cada
mes).
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