AJUNTAMENT
DE RIUDOMS

Fitxa d’inscripció a l’Escola de Lleure – Viu l’Estiu 2022
Dades personals del participant/de la participant
Nom i cognoms
Data naixement (Entre 2009 i 2018)

Nivell escolar curs 21-22

Número de la targeta sanitària

Adreça

Codi Postal Població

Telèfons de contacte

Correu electrònic (pare, mare o tutor/a)
Opció escollida (marqueu amb una «X»)

Setmanes

Acollida*
De 8:00 h a 9:00 h
12,00 €/setmana

Escola de Lleure
De 9:00 h a 13:00 h
40,00 €/setmana

Menjador (carmanyola)*
De 13:00 h a 15:00 h
15,00 €/setmana

1a setmana: 27/06 a 01/07/22
2a setmana: 04/07 a 08/07/22
3a setmana: 11/07 a 15/07/22
4a setmana: 18/07 a 22/07/22
5a setmana: 25/07 a 29/07/22
* Els serveis d’acollida i de menjador s’oferiran en funció del nombre d’inscripcions de cada setmana.

Autorització del pare, la mare o del tutor/a legal
Jo

(pare/mare o tutor/a)

amb DNI

prenc les següents decisions en relació a la inscripció del meu fill/a:

AUTORITZO que el/la menor inscrit/a assisteixi a l’Escola de Lleure «Viu l’Estiu 2022» i participi en totes les
activitats programades.
DELEGO a favor de l’organització, la potestat o tutoria de l’infant i les facultats per prendre les decisions
medicoquirúrgiques que fossin convenients d’aplicar en cas d’urgència, sota la pertinent direcció facultativa, per la
qual cosa adjunto fotocòpia de la targeta del CATSALUT o de la mútua on està inscrit/a.
D’acord amb el dret a la imatge que es troba regulat per l'article 18.1 de la Constitució, per la Llei Orgànica 1/1982 sobre el dret a l'honor, a la
intimitat personal i familiar i per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals,
l’Ajuntament de Riudoms sol·licita el seu consentiment per publicar la imatge, de forma clarament identificable, en fotografies i gravacions
corresponents a l’activitat, i que s’exposin públicament a la pàgina web, revistes o altres publicacions internes o de tercers, així com a
reproduir-la públicament per a la difusió de les activitats i serveis.

Presto el consentiment exprés i inequívoc a l’AJUNTAMENT DE RIUDOMS, CIF: P-4313100-B:
Sí autoritzo la captació de la imatge del menor/de la menor, així com la posterior difusió d’aquesta imatge en
Web, revistes, publicacions, exposicions o en qualsevol altre medi per part de l’entitat autoritzada.
No autoritzo la captació de la imatge del menor/de la menor, així com la posterior difusió d’aquesta imatge en
Web, revistes, publicacions, exposicions o en qualsevol altre medi per part de l’entitat autoritzada.

Acceptació de la normativa i comunicació de les persones responsables de portar i recollir els infants
Autoritzeu a que l’infant realitzi tot SOL la sortida de l’Escola de Lleure (13.00 h/15.00 h)?

No

Sí

Comunico que la/les persona/es responsable/s del lliurament i recollida de l’infant inscrit seran (incloure pares):
1.

Relació:

2.

Relació:

3.

Relació:

4.

Relació:

Faig constar també que CONEC i ACCEPTO les normes de funcionament de l’Escola de Lleure «Viu l’Estiu 2022» i que
les dades aportades són certes.
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Fitxa de salut
Pateix alguna al·lèrgia?
Quina?

No

Sí

No

Pren algun medicament habitualment?

Sí

Quin?

Pateix alguna malaltia? (asma, epilèpsia, intolerància a aliments, diabetis,...)
Indiqueu si precisa d’alguna mesura especial
Té alguna diversitat funcional?
Quina?

No

No

Sí

Sí

No

Pot practicar tot tipus d’esports i activitats?

Sí

Quin no?
Té algun problema de mobilitat o dificultat motriu?

No

Sí

Quin/a?
Ha de fer alguna dieta especial?
Quina?

No

Sí

Sap nedar?

No

Sí

Es cansa molt aviat a les excursions?

No

Sí

Es mareja amb facilitat?

No

Sí

Pateix enuresi?

No

Sí

Té algun problema de convivència?

No

Sí

Altres comentaris i/o observacions

Informació sobre el tractament de dades personals
Conforme al Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades i LO 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) informem al sol·licitant que tractarem les
dades personals facilitades en els termes que s’exposen a continuació:
Responsable: AJUNTAMENT DE RIUDOMS, Major 52 de 43330 Riudoms (Tarragona).
Delegat de Protecció de Dades: protecciodedades@riudoms.cat
Finalitat: Gestionar la seva sol·licitud i participació en aquesta escola, així com la publicació d’imatges autoritzades.
Legitimació: Consentiment atorgat pel tractament vers la seva imatge i la resta de les dades son necessàries per l'execució de la prestació de serveis.
Conservació: Les dades es conservaran estrictament necessari per complir amb la finalitat esmentada, respectant en tot cas el que determini la normativa
d'arxivament aplicable.
Destinataris: El Responsable no comunicarà dades a tercers.
Drets: Les persones sol·licitants poden revocar el consentiment (vers la seva imatge), exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, oposició o
portabilitat, adreçant-se per escrit al registre Major 52 de 43330 Riudoms (Tarragona) o al Delegat de Protecció de Dades protecciodedades@riudoms.cat.
Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.
Reclamació: Pot presentar un reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.

A Riudoms,

de

de 2022

Signatura del pare, la mare o tutor/a legal de l’infant

DOCUMENTS QUE CAL ADJUNTAR EN EL MOMENT DE FER LA INSCRIPCIÓ
- Fitxa d’inscripció a l’Escola de Lleure – Viu l’Estiu 2022
- Targeta sanitària de l’infant.
- Justificant de pagament bancari.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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INSCRIPCIÓ ESCOLA DE LLEURE «VIU L’ESTIU 2022»
Per inscriure’s a l’Escola de Lleure «Viu l’Estiu 2022» cal registrar les dades al formulari web i
enviar la documentació entre el dia 4 i el 10 de juny 2022 (ambdós inclosos):
1. Entrar al formulari web i registrar les dades.
2. Descarregar la fitxa d’inscripció a https://www.riudoms.cat/escola-de-lleure, emplenar totes
les dades i signar.
3. Enviar la fitxa d’inscripció i la documentació a l’adreça de correu electrònic
escoladelleure@riudoms.cat
Documentació per formalitzar la inscripció:
• Fitxa d’inscripció de l’Escola de Lleure «Viu l’Estiu 2022».
• Targeta sanitària de l'infant.
• Justificant pagament de l'activitat: Realitzar el pagament per transferència bancària
mitjançant un ingrés o transferència als següents comptes de l’Ajuntament de Riudoms per
la suma total dels serveis sol·licitats indicant la paraula LLEURE – Nom infant:
•
•
•
•

CAIXA BANK SA ..................................... ES37 2100 0166 0102 0017 4827
BANCO SANTANDER SA ....................... ES60 0049 1578 8023 1003 3267
BBVA ....................................................... ES62 0182 5634 1802 0043 0728
BANC SABADELL ................................... ES51 0081 0087 5600 0171 3781

Indicacions generals:

•
•
•

•

L’entrada i la sortida es farà, per la porta de la plaça de la Palmera (Escola Beat
Bonaventura).
Durant el casal cal que les nenes i els nens duguin roba còmoda i un calçat adequat per
realitzar les activitats.
BOSSA DE L’ESMORZAR
◦ Esmorzar
◦ Ampolla/cantimplora d’aigua
◦ Crema solar
◦ Gorra
BOSSA DE JOCS D’AIGUA
◦ Banyador
◦ Xancletes lligades
◦ Tovallola
◦ Maneguets o bombolla (pels que no saben nedar)

La bossa de la piscina / jocs d’aigua s’ha de portar el primer dia de casal, el dilluns. En cas de no
fer cap joc d’aigua, la bossa es quedarà al casal, pel contrari si la fem servir, les nenes i els nens
se l’enduran a casa i l’hauran de tornar a portar l’endemà.
Es recomana posar nom a totes les pertinences.
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