Núm. abonat/ada:

Foto

Data:

PREINSCRIPCIÓ/INSCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES D'ESTIU PER
A INFANTS AL PARC ESPORTIU MUNICIPAL GUIERA
1r cognom

2n cognom

Nom

DNI cursetista

Data de naixement

Sexe

DNI pare/mare/tutor legal

Telèfon

Adreça

Nom i cognoms pare/mare/tutor legal

E-mail

Depèn de l’abonat N·

27 de
juny al 01
de juliol
Matí (de 09h a
13h)
Tot el dia (de 09h
a 17h) * No inclou
dinar*
Dinar (de 13h a
14:30h)
English sport
Acollida matí
(de 08h a 09h)
Acollida tarda (de
17h a 18h)

No desc. abonat

04 al 08
de juliol

11 al 15 de
juliol

18 al 22 de
juliol

25 al 29 de
juliol

29 d’agost
al 02 de
setembre

DADES I AUTORITZACIÓ SANITÀRIA
L'infant que es preinscriu:
Pateix algun tipus d'al·lèrgia?

Si

No

En cas aﬁrmatiu, quina..................................................................

Pateix alguna malaltia crònica?

Si

No

En cas aﬁrmatiu, quina..................................................................

Pren algun medicament?

Si

No

En cas aﬁrmatiu, quin, quina dosi, quina periodicitat.?

Altres informacions sanitàries d'interès?
En/Na________________________________________________________________com a pare, mare o tutor de l'infant
________________________________________________________________autoritza a que es prenguin les decisions
medico-quirúrgiques que fossin necessàries adoptar en cas d'extrema urgència, sempre a l'empara de la pertinent
direcció facultativa.

INFORMACIÓ I AUTORITZACIÓ SOBRE L'ACTIVITAT

Aspectes importants en relació al funcionament de les activitats:
●
En el marc de les activitats poliesportives d'estiu del PEM Guiera per a infants està previst realitzar diverses
sortides i activitats fora de l'equipament. L'Ajuntament requereix d'un consentiment exprés del pare, mare o tutor
de l'infant menor d'edat inscrit per participar en aquestes activitats.
●
En cas de que no es signi l'autorització per a participar en aquestes sortides, l'infant no podrà assistir a les activitats
poliesportives el dia concret en que aquelles tinguin lloc i haurà de quedar-se a casa donat que no hi haurà servei de
monitors.
●
El PEM Guiera utilitza diversos mitjans per informar i difondre les seves activitats (edició de publicitat impresa,
espai web, anuncis a la premsa,...). En aquests mitjans poden aparèixer imatges en les quals apareguin,
individualment o en grup, participants de les activitats. Atenent a la normativa vigent, l'Ajuntament requereix d'un
consentiment exprés del pare, mare o tutor quan el participant és un menor d'edat.
En/Na______________________________________________________________________ com a pare, mare o tutor de
l'infant _________________________________________________________ coneix i accepta les normes relatives a la inscripció i
funcionament de les activitats poliesportives d'estiu per a infants que s'imparteixen a les instal·lacions esportives municipals
de PEM Guiera. A més a més:
AUTORITZA a l'infant a participar a les sortides i activitats fora del Complex Esportiu de PEM Guiera que tinguin lloc en el
desenvolupament de les activitats poliesportives del PEM Guiera.
Si

No

AUTORITZA a que la imatge de l'infant, participant en les activitats poliesportives d'estiu del PEM Guiera, pugui aparèixer
en fotograﬁes que puguin sortir en alguns mitjans d'informació i difusió de les activitats del PEM Guiera.
Si

No

El sotasignant manifesta:
Conèixer i acceptar les normes d’ús establertes a la instal·lació.
Per tal de realitzar el curs hi ha d'haver un mínim de 5 inscrits.
D'acord amb l'establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
s'informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el corresponent ﬁtxer automatitzat de
l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per al seu tractament informàtic. Així mateix, s'informa de la possibilitat d'exercir els
drets d'accés, rectiﬁcació, cancel·lació i oposició en els temes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el
Registre General de l'Ajuntament (pl. Francesc Layret, s/n, 08290 Cerdanyola del Vallès a través de la web
www.cerdanyola.cat).
Ref.

El responsable del menor i/o
titular del compte

