FORMULARI INSCRIPCIÓ ACTIVITATS ESTIU 2022 - AJUNTAMENT DE CAMBRILS
Dades personals de l'infant
Nom i cognoms:

NIF:
e-mail:

Adreça:
Municipi:

Telèfon fix:

Telèfon mòbil:

Núm. Catsalut:

Data Naixement:

Edat:

Dades personals de Mares, Pares i/o Tutors Legals
Nom i cognoms:

NIF:

Telèfon-1:

e-mail:

Telèfon-2:

-Autoritzo a:
A assistir a les activitats esportives i de lleure Cambrils 2022

Cambrivacances 3-5 anys

SummerCambri 6-12 anys

Cambrivacances 6-8 anys

Multiesportives 9-14 anys

Cambrivacances 9-11 anys

Sortides a la Platja 9-14 anys

Aventura't 14 a 17 anys

-A la sortida serà recollit/da per:

Marxarà sol/a

Pare

Mare

Tutor/a legal

Persona Designada 1

NIF:

Persona Designada 2

NIF:

Persona Designada 3

NIF:

-NO autoritzo a:
A fer sortides a peu i trenet Cambrivacances i SummerCambri.

A divulgar fotografies, films i/o entrevistes de l’infant

-Setmanes a les que s'inscriu:
1ª Setmana (27 juny- 1 juliol)

2ª setmana (4-8 juliol)

3ª setmana (11-15 juliol)

4ª setmana (18-22 juliol)

5ª setmana (25-29 juliol)

6ª setmana (1- 5 agost)

7ª setmana (8-12 agost)

8ª setmana (16-19 agost)

9ª setmana (22-26 agost)

-Servei d'acollida i menjador:
Servei d'acollida de 8 a 9h

Servei d'acollida de 13 a 14h

Servei d'acollida de 15 a 16h

Servei de menjador de 13 a 15h
-Centre on vol inscriure's (segons ordre de preferència, únicament per Cambrivacances de 3 a 11 anys*):
Palau d'Esports - Escola Marinada

Escola Guillem Fortuny:

*Les activitats de SummerCambri es realitzen únicament al Palau d'Esports-Escola Marinada. Multiesportives, Sortides a la Platja i Aventura't
tenen sortida i arribada al Palau d'Esports. Sortides a la Platja i Aventura't necessari bicicleta i casc.

-Infant amb Necessitats Educatives Especials:

Si

No

Centre on cursa els estudis:

Municipi:

Disposa de vetllador i/o persona de suport individual:

-Fitxa mèdica de l'infant:
Pren algun medicament:
Medicament:

Si

Si

No

No
Dosi :

Medicament:

Dosi :

Medicament:

Dosi :

No administrarem cap medicament sense l’informe mèdic o autorització de les persones progenitores i/o tutores legals.

-Al·lèrgies:
Pateix algun tipus d'al·lèrgia:

Si

No

Tipus d'al·lèrgia:
Tipus d'al·lèrgia:
Tipus d'al·lèrgia:
-Al·lèrgies alimentàries:
Pateix algun tipus d'al·lèrgia alimentària:

Si

No

Tipus d'al·lèrgia alimentària:
Tipus d'al·lèrgia alimentària:
Tipus d'al·lèrgia alimentària:
-Aspectes i consideracions a tenir en compte:
Infants amb necessitats especials, malaties, aspectes mèdics i altres:

-Altres contacte en cas d'urgència: (és necessari estar localitzable en tot moment):
Nom i cognoms:

Telèfon:

Nom i cognoms:

Telèfon:

Nom i cognoms:

Telèfon:

Per qualsevol incidència/dubte/suggeriment contactar amb el departament d'esports - 977 795 497-esp@cambrils.org

Documentació que cal aportar:
• Fotocòpia targeta sanitària de l’infant.
• Fotocòpia del DNI/NIE de la persona que signi l’autorització.
• Fotocòpia del carnet de vacunacions de l’infant.
Altres:
• Fotocòpia de l’expedient del CAD o informe mèdic (en cas necessari)
• Autorització de les persones progenitores i/o tutores legals per prendre medicaments i prescripció mèdica
en cas que sigui necessari.
• Certificat NEE (infants amb necessitats educatives especials) en cas que cursin estudis en centres ordinaris.
• Descomptes 10 %: Família nombrosa, família monoparental i persones en situació d’atur.
PROTECCIÓ DE DADES:
De conformitat amb allò que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció
de dades personals i garantia dels drets digitals, li informem que les dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments
titularitat de AJUNTAMENT DE CAMBRILS . Atenent al principi de transparència el RAT (Registre d’activitats de l’Ajuntament de Cambrils, està publicat
al Portal de Transparència de la web www.cambrils.cat
Responsable
AJUNTAMENT DE CAMBRILS
Recollida de les dades per l’atorgament de subvencions.
Finalitat
Legitimació

De conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic, la execució d’un contracte o
interès legítim i del consentiment de l’interessat.

Destinataris

Es preveu com a destinataris de les cessions els ENS municipals, altres organismes per previsió legal o pel previ consentiment
de la persona interessada.
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit
acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça : Plaça del Ajuntament , 4 - 43850 CAMBRILS o bé enviant-ho per
correu electrònic a dpd@cambrils.cat.
Pot consultat la + info addicional a la nostra pàgina web: www.cambrils.cat

Drets

Informació addicional

Cambrils

de/d’

de 20

Signatura de la persona interessada

Signatura de la persona representant

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents aportats

Sr/a. alcalde/essa-president/a de l’Ajuntament de Cambrils

