
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ  

 
AFA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL  

MARIA DOLORS MEDINA 
 

 
Nom de l’alumne/a:…………………………………………………………………………………… 

 

Que el curs 2019-2020 va a la classe de: 

NADONS  BASTONERS   DIABLES    TIMBALERS   CASTELLERS     GEGANTS 

[ ]   [ ]      [ ]    [ ]      [ ]    [ ] 

 

Nom del pare/mare/tutor/a:………………………………………………………………………………… 

Amb DNI: …………………………………………… 

Adreça:……………………………………………………………………………………………………………… 

Correu electrònic:……………………………………………………………………… 

Telèfon de contacte: …………………………………… 

Estic interessat/da en que m’afegeixin al grup de Whatsapp de l’AFA 2019-20:  

[ ] Sí  [ ] No 

 

 

AUTORITZACIÓ ÚS D’IMATGES 

 

L’AFA disposa d’espais de comunicació i difusió on informa sobre les festes i activitats que 

es realitzen durant el curs escolar. En aquests espais es poden publicar imatges en què 

apareguin, individualment o en grup, els alumnes que assisteixen i participen en aquestes 

activitats. 

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola 

i està regulat per la Llei orgànic 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat 

personal i familiar i a la pròpia imatge, l’AFA demana el consentiment als pares, mares o 

tutors legals per publicar fotografies i vídeos, en cas que es faci, on apareguin els seus fills 

i filles i hi siguin clarament identificables. 

 

[ ] Sí autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies i vídeos 

corresponents a les activitats organitzades per l’AFA 

[ ] No autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies i vídeos 

corresponents a les activitats organitzades per l’AFA 

 

Cambrils, ……… de .......... de 201… 

 

Signat, 

 

 

** Recordeu que la quota de soci per al curs 2019-2020 és de 15€ per família, que caldrà 

abonar mitjançant transferència bancària a IBERCAJA: ES39 2085 9512 2403 3054 

9915. Moltes gràcies! 

 

Avís legal i Política de Privacitat. En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre 

la Protecció de Dades de Caràcter Personal, AUTORITZO a l’AFA a incloure’m al seu fitxer de 

dades. El titular té dret a exercitar els drets d’accés rectificació, cancel·lació i oposició 

enviant un correu electrònic a ampamdolorsmedina@gmail.com 


