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FITXA INSCRIPCIÓ INDIVIDUAL CASAL ESTIU ATENEU SANTFELIUENC 2022 

 

DADES DE L’ENTITAT 

Raó Social: Ateneu Santfeliuenc             Tipologia Activitat: Casal d’estiu 

NIF: G58153016                      Calendari: del 27 de juny al 29 de juliol de 2022  
  

AUTORITZACIÓ 

Jo, En/na_________________________________________________ amb DNI ______________ com a tutor/a 

d'en/na _____________________________________________l'autoritzo a participar a l'activitat de 

referència que consta a l’encapçalament d’aquest mateix imprès. Igualment, em declaro coneixedor de la 

normativa i condicions de participació i del projecte educatiu del casal, acceptant-les mitjançant l'acte 

d'aquesta signatura. Fa extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fos 

necessari adoptar en cas d'extrema urgència i sota la direcció facultativa adequada. També autoritzo que 

el meu fill/a assisteixi a totes les sortides corresponent al Casal amb o sense transport. I alhora consento 

expressament i autoritzo a l’Ateneu Santfeliuenc a tractar i cedir les dades que voluntàriament dono, i per 

realitzar i publicar les imatges del participant, d'acord amb el tractament i finalitat que s'indica en aquest 

mateix imprès*. 

 

SIGNATURA del/ e la tutor/a 

 

 

______________________________, a __ de/d’ _______ de ________ 

 

*L’Ateneu Santfeliuenc, en el desenvolupament dels seus serveis i activitats pot realitzar reportatges de caràcter fotogràfic i audiovisual als participants 
i podrà, amb les finalitats esmentades, publicar-les en els seus mitjans propis, com ara, pàgines web, xarxes socials, revistes, altres publicacions, catàlegs 
comercials de difusió d’activitats o cedir-los a entitats federatives, col·laboradores o d’informació general (mitjans de comunicació). La negativa a facilitar 
les dades demanades suposarà la impossibilitat de ser atès ordinàriament en els activitats i serveis. En tot cas i en qualsevol moment, podeu consultar, 
accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-vos a que tractem les vostres dades dirigint-vos a la nostra entitat. Tot això segons el que estableix la Llei 
Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el RD 1720/2007 de 21 de desembre de desenvolupament de la mateixa, 
la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic i les Directives 95/46/CE i 2000/31/CE. 

 

DADES DEL/DE LA PARTICIPANT:     

Nom: ___________________ Cognoms: ___________________________________________ 

Data de Naixement: ___/____/_____    Núm. Targeta CatSalut_______________________________ 

Adreça postal__________________________________________________Població___________________ 

 

DADES TUTORS LEGALS: 

Nom________________________ Telèfon_____________ Correu____________________________ DNI______________ 

Nom________________________ Telèfon_____________ Correu____________________________ DNI______________ 

 

 Marcant la casella, indico que té un/a germà/na més gran 
que també assisteix al Casal d’Estiu de l’Ateneu 
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FITXA SALUT:  

Pateix alguna malaltia? Quina?________________________________ 

Alguna al·lèrgia/intolerància? Quina?___________________________ 

Té problemes amb la vista i/o l’oïda? Quins? ____________________ 

Té alguna discapacitat? De quin tipus?   Física  Psíquica   Sensorial    Quina?_______________________  

Té alguna dificultat motriu? Quina?_____________________________  

Es fatiga fàcil?   Sí   No    Es mareja fàcil?   Sí    No    Sap nedar?  Sí    No  

Menja  De tot    Algunes coses     Quantitat  molt   poc  

Emmalalteix amb freqüència?   Sí  No De què?__________________ 

Pren alguna medicació especial?   Sí   No (En cas afirmatiu i en el cas que el participant requereixi el tractament 
durant l’activitat, caldrà que ens autoritzeu a administrar medicaments adjuntant la recepta mèdica)  

Segueix alguna dieta especial (règim, vegetarianisme, veganisme)?  Sí  No Quina?___________________  
 
Observacions (indiqueu aquí aquells aspectes que calgui informar i que no hagueu vist tractats en les preguntes anteriors) 

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Jo, en/na ________________________________________________  amb DNI _________________certifico que 

________________________________________________________ està protegit/da amb les vacunes segons el 
Calendari de Vacunacions Sistemàtiques de Catalunya. 

 

PARTICIPACIÓ AL CASAL: (marca amb una X els horaris que es desitgin) 

 Del 27 de juny 
a l’1 de juliol 

Del 4 al 8 
de juliol 

De l’11 al 15 
de juliol 

Del 18 al 22 
de juliol 

Del 25 al 29 
de juliol 

Acolliment matí (8h a 9h) 
12€ a la setmana 

     

Casal d’Estiu (9h a 13:30h) 
65€ a la setmana 

     

Dinar (13:30h a 15h) 
35€ a la setmana 

     

Acolliment Tarda (15h a 17h) 
20€ a la setmana 

     

   
10% descompte per socis de l’Ateneu, 10% descompte a partir de la 3a setmana, 10% descompte al 2n fill. Descomptes acumulables fins a un 20% 

 

Si sabeu d’algun dia esporàdic en que utilitzareu alguna acollida o dinar, feu-nos-ho saber a continuació, indicant dia 
i servei. Preus: acolliment matí 4€, dinar 10€ i acolliment tarda 7€ al dia 

Dia ____________ Servei______________       Dia ____________ Servei______________ 

Dia ____________ Servei______________       Dia ____________ Servei______________ 

 

PERSONES AUTORITZADES A RECOLLIR L’INFANT: 

Nom________________________ Telèfon__________________ Correu_________________________________ DNI_______________ 

Nom________________________ Telèfon__________________ Correu_________________________________ DNI_______________ 

 

 Marcant aquesta casella, autoritzo a que l’infant marxi sol cap a casa un cop finalitzades les activitats 
del Casal d’Estiu de l’Ateneu, sempre comunicant-ho prèviament als monitors responsables. 


