Ajuntament de Talarn
Esplai de Nadal

NOM:
Nº INSCRIPCIÓ:

CASAL DE NADAL 2014-2015
Dades personals
NOM I COGNOM DEL NEN/A
DATA DE NAIXEMENT:

CURS ESCOLAR:

ADREÇA:
POBLACIÓ:

CODI POSTAL:

TELÈFON:

Autorització del pare / mare/ tutor
NOM DEL PARE / MARE / TUTOR:
DNI:
CORREU ELECTRÒNIC:
Autoritzo al meu fill/a a assistir i realitzar totes les activitats dirigides del Casal; així
com també autoritzo als responsables del Casal a prendre les decisions mèdiques que
siguin necessàries en cas d’urgència i sota la direcció facultativa adequada.

.................................... a ............. de/d’.................................de 20.........

Paloma i Darío
Coordinadors de l’Esplai de Talarn

esplai@talarn.cat
647488006 - 679007571

Ajuntament de Talarn
Esplai de Nadal

Informació mèdica
TELÈFON EN CAS D’URGÈNCIA:

NÚMERO DE TARGETA SANITÀRIA:
Ha rebut les vacunes corresponents a la seva edat?
Pateix alguna al·lèrgia?

A què?

Pateix en l’actualitat alguna malaltia?

Quina?

Es propens a patir alguna malaltia?

Quina?

Està seguint algun tractament mèdic en l’actualitat?
> Nom del medicament:
> Dosi:
> Cops al dia:
SAP NEDAR?

SÍ

REGULAR

POC

NO

OBSERVACIONS:

Recollida
Jo,……………………………………….., amb DNI …………………. autoritzo que, en cas que no
pugui recollir el meu fill/filla, sigui..............................................................................qui
el/la reculli.
Paloma i Darío
Coordinadors de l’Esplai de Talarn

esplai@talarn.cat
647488006 - 679007571

Ajuntament de Talarn
Esplai de Nadal

Drets d’imatge
NO autoritzo als responsables del Casal i a l’Ajuntament de Talarn 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*.
..............................., a .............. de/d’...................... de 20.......
Signatura del/la pare/mare o tutor/a

Dades de pagament
L’import del Casal és de 28 euros. El pagament s’ha de realitzar mitjançant un ingrés
bancari. Per complementar aquesta inscripció s’ha d’entregar el rebut de pagament i
una de la targeta de la Seguretat Social o de la mútua privada.
Dades bancàries per efectuar el pagament: S’haurà d’ingressar el total de l’import,
indicant el nom de l’alumne/a, al número de compte següent:
Catalunya Caixa : 2013 – 0265 – 52 – 0200118736
El nombre de places és limitat. L’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar alguna de les
activitats programades si no s’arriba a un mínim de nens/es. En aquest cas, es
retornarà l’import íntegre de la reserva.
*L’ Ajuntament de Talarn us informa que disposa d’un fitxer amb dades de caràcter personal, així com un arxiu
documental i un altre audiovisual general que contenen dades i informació de caràcter personal que formen part de
la BASE DE DADES GENERAL D’ADMINISTRACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TALARN.
La finalitat de la seva creació, existència, manteniment i ús és el tractament de la informació i les dades amb la
finalitat de prestar els serveis i activitats que ens sol·liciteu, mantenir-vos informats de les nostres activitats i donar
compliment les finalitats de l’Ajuntament de Talarn i l’Esplai que organitza.
Els destinataris de la informació i de les dades són tots els departaments i col·laboradors de l’Ajuntament de Talarn
que siguin necessaris per al compliment de les finalitats expressades al paràgraf anterior, els estaments oficials als
quals estem obligats a cedir les seves dades, així com els centres sanitaris corresponents en cas d’urgència.
L’Ajuntament de Talarn 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, revistes i altres publicacions o cedir-los a entitats 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 nostres
serveis i tindrà com a conseqüència la impossibilitat de participar en les activitats sol·licitades.
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 les oficines de l’Ajuntament de Talarn, situades al carrer Pau Coll, 3 de Talarn, on us
facilitarem els impresos oficials oportuns i adequats a la vostra pretensió.
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

Paloma i Darío
Coordinadors de l’Esplai de Talarn

esplai@talarn.cat
647488006 - 679007571

