INSCRIPCIÓ VIU L’ESTIU 2019
LLINATGES_________________________________________________________

NOM______________________________

ADREÇA_______________________________________________________ POBLACIÓ______________________________
CP _____________________ NAIXEMENT _______________________ TELÈFON ___________________________________

JUNY I SETEMBRE

FOTO

TELÈFON 2 _________________________________________ TELÈFON 3 _________________________________________

AL·LÈRGIES _________________________________________________ MALALTIES ________________________________
□ JULIOL

□ ACOLLIDA 7.45h A 9.00h
MENJADOR □ SÍ

□ NO

□ AGOST

□ SETEMBRE

□ ACTIVITATS DE 9.00h A 14.00h

□ MENJADOR 14.00h A 16.00h

Dates:
• Juny: del 24 al 28 de juny.
• Setembre: del 2 de setembre al 10 de setembre.
(excepte cap de setmana i festius)
- Dies i horari d’activitat: de dilluns a divendres de 9:00h
a 14:00h al Pavelló.
- Destinataris: de 4 a 15 anys.
- Horari i lloc d’acollida: Pavelló Municipal de les 7:45h
a les 9:00h (a partir del primer dia de l’activitat).
- Horari i lloc de menjador: fins a les 16:00h al CEIP
S’Albufera (a partir del primer dia).

EMAIL ____________________________________COL·LEGI _________________________________ CURS _____________

□ JUNY

EN QUÈ CONSISTEIX
EL CAMPUS?

□ SERVEI DE BUS

□DIES:________________________________________________________________________________________________

OBSERVACIONS
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
AUTORITZACIÓ:
Jo,______________________________________________________________________________________amb DNI _______________________________,
com a pare/mare/tutor/a de ______________________________________________________________________ autoritz el/la participant a assistir al
campus d’estiu i participar a totes les activitats i sortides programades, coneixent la normativa, les activitats i els riscs que suposen, i a prendre
les decisions medicoquirúrgiques necessàries sota la supervisió facultativa.
Protecció de dades de caràcter personal: el responsable del tractament és DIC DRAC, S.L.O., amb domicili al carrer de la Indústria, 33, baixos, 07013 Palma, telèfon 971597587 i a/e
informacion@dicdrac.net. Podeu sol·∙licitar-nos l'accés a les vostres dades personals, la seva rectificació o supressió, la limitació del seu tractament, sol·∙licitar la seva portabilitat, a oposar-se al
tractament, i presentar una reclamació davant una autoritat de control. La finalitat del tractament és la gestió i el desenvolupament d’aquesta activitat i finalitats promocionals. Només es
comunicaran les vostres dades quan calgui per al desenvolupament correcte i el control d'aquesta activitat, i, si escau, a altres tercers tals com a federacions esportives, entitats bancàries i
companyies asseguradores, o d’altres per obligació legal. La legitimació per al tractament ordinari deriva de l'acte d'inscripció i de l'atenció d'obligacions legals. El tractament per a finalitats
promocionals es basa en l'interès legítim del responsable. Les dades seran conservades durant la prestació del servei i el temps necessari per a atendre les possibles responsabilitats nascudes
del tractament. Dades sensibles: necessitam tractar dades sensibles d'inscrits (dades de salut, minusvalidesa o al·∙lèrgies). En proporcionar aquestes dades consentiu expressament que siguin
tractats per a adaptar l'operativa a les eventuals necessitats de l'inscrit. Aquest tractament és indispensable per al desenvolupament correcte de l'activitat. Fotos i vídeos: per a informar el públic
sobre les nostres activitats podem realitzar vídeos o fotografies durant les activitats i difondre aquest material a través dels nostres webs, xarxes socials, fullets o mitjans de comunicació, de
manera no limitadora.

□ Autoritz l'ús de la imatge/veu del meu fill/filla per DIC DRAC.

Avís pel primer dia: recepció de tots els participants al
Pavelló de les 9:00h a les 9:15h.
JULIOL I AGOST
Dates:
• Juliol: de l’1 al 31 de juliol
• Agost: del l’1 al 30 d’agost
(excepte cap de setmanes i festius)
- Dies i horari d’activitat: de dilluns a divendres de 9:00h
a 14:00h.
Destinataris:
- Grup 1: nascuts 2015, 2014 i 2013
- Grup 2: nascuts 2012, 2011 i 2010
- Grup 3: nascuts 2009, 2008 i 2007
- Grup 4: nascuts 2006, 2005 i 2004
- Grup 5: nascuts 2006, 2005 i 2004
(amb bicicleta de muntanya i casc de seguretat).

Aquest consentiment es presta de forma gratuïta, durant el temps que considerem necessari per a les finalitats abans descrites i a l'empara del que disposa l’LO 1/1982, sobre protecció
civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Lloc i horaris:

□ Vull rebre informació de DIC DRAC per mitjans electrònics.

- Grup 1: Ceip S’Albufera
- Grup 2 : IES Alcúdia
- Grup 3, 4 i 5: Pavelló Municipal

AUTORITZACIÓ DE RECOLLIDA:
Jo________________________________________________________________amb DNI __________________________ com a pare/mare/tutor/a de
___________________________________________________ autoritz el/la participant a sortir de les activitats amb una persona autoritzada per mi:

A __________, de ____________________ de 20_________

- Horari i lloc d’acollida: Pavelló Municipal de les 7:45h
a les 9:00h (a partir del primer dia de l’activitat).
- Horari i lloc de menjador: fins a les 16:00h al CEIP
S’Albufera (a partir del primer dia).
- Servei de bus: hi haurà bus de ruta diària per als nins
que estiguin interessats (a partir del segon dia).

A continuació han de signar tots els/les tutors/es legals del/de la participant:

Avís per el primer dia: recepció de tots els participats a
les 9:00h al respectiu lloc de trobada.

PARE/TUTOR/MARE/TUTORA
Nom i llinatges: _____________________________________________________________ DNI ____________________ Signatura:
PARE/TUTOR/MARE/TUTORA
Nom i llinatges: _____________________________________________________________ DNI ____________________ Signatura:

• Els llocs de trobada poden ser modificats en funció de
la necessitat del servei.
• Dies festius: 25 juliol, 26 juliol i 15 d’agost.

Nom de la persona autoritzada 1: ____________________________________________________________DNI ___________________________________
Nom de la persona autoritzada 2: ____________________________________________________________DNI ___________________________________
POT SORTIR TOT/A SOL/A? □SÍ

□NO

PREUS I HORARIS

COM POTS APUNTAR-TE?

RESUM TARIFES VIU L’ESTIU

Cal fer la inscripció emplenant el full a:
SOCIS

Oficina Municipal del Patronat d’Esports.
Edifici Can Ramis. Passeig de Pere Ventayol, 4
(Alcúdia).

NO SOCIS EMPADRONATS
NO SOCIS NO EMPADRONATS
SERVEI MENJADOR
SERVEI ACOLLIDA
SERVEI BUS

PREPARA’T
JUNY

JULIOL

AGOST

27,5€
35€
40€
37,5€
5€
NO

100€
130€
160€
132€
15€
40€

100€
130€
160€
132€
15€
40€

ACABAMENT
SETEMBRE

38,50€
49€
56€
52,50€
7€
NO

Dates:
• SOCIS DEL PATRONAT o EMPADRONATS a
ALCÚDIA: del 27 al 31 de maig de les 9:00h a les
13:30h.
• PER A TOTHOM: del 3 al 7 de juny de les
9:00h a les 13:30h.

PER MATRICULAR-VOS HEU D’APORTAR:
• ELS SOCIS DEL PATRONAT HEU DE
MOSTRAR EL CARNET ACTUALITZAT.
• DADES PERSONALS DELS PARTICIPANTS
AMB TELÈFON DE CONTACTE.
• JUSTIFICANT ACREDITATIU DE L’EDAT.
• ALTRES JUSTIFICACIONS: LLIBRE DE
FAMÍLIA NOMBROSA, CERTIFICAT DE
DISCAPACITAT (IGUAL O SUPERIOR A UN 33%) I
INFORME D’ATENCIÓ EDUCATIVA ESPECIAL.

AVÍS:
Places limitades a totes les activitats i serveis!!
“D’acord amb l’article 263 de la llei reguladora de
les hisendes locals no es procedirà a la devolució
de l’import abonat, excepte en cas que l’activitat
administrativa no es dugui a terme per causes
imputables al Patronat d’Esports”.

COM I QUAN INFORMAREM?
A una reunió informativa que tindrà lloc a la Casa de
la cultura d'Alcúdia el dimecres 12 de juny a les
19h.

Patronat Municipal d’Esports

PER A MÉS INFORMACIÓ:
Oficines del Patronat d’Esports
Passeig Pere Ventayol, 4
Edifici Can Ramis
+34 971 897 103
o
www.alcudiaesports.com

APUNTA’T

VIU L’ESTIU
2019

