
Fitxa d’inscripció 
 

A Dades d’identificació de l'alumne/a 
COGNOMS 

 

NOM DATA DE NAIXEMENT 

MUNICIPI DE NAIXEMENT 

 

ADREÇA 

B Dades dels pares/mares o tutors 
Mare 

COGNOMS NOM DNI/NIE TELEFON 

Pare 
COGNOMS NOM DNI/NIE TELEFON 

Tutor/a 
COGNOMS NOM DNI/NIE TELEFON 

C Dades sanitàries 
GRUP SANGUINI  SIP 

 

AL•LERGIES ALIMENTARIES 

                 SI                     NO 

AL•LERGIES A MEDICAMENTS 

                 SI                     NO 

ANTECEDENTS ALIMENTARIS 

      DIABETIS  

      CELIAQUIA  

 

QUINES QUINS 

Nom del medicament 

 

Horari de les preses del medicament Quantitat a administrar Data d’inici i finalització del tractament 

Persona responsable en cas d’emergència  Telèfon d’emergència 

 

D Consentiment per a la realització de fotos 
Finalment us demanem el vostre consentiment per a la realització de fotografies durant l'escola d'estiu perquè l'ajuntament puga fer ús de les 
mateixes en la promoció de les seues activitats i serveis. Us garantim màxima discreció amb els menors en les imatges preses i un ús 
responsable d'aquestes. 
 
Jo ______________________________________________________________________ com a pare/mare/tutor de _________________________________________________________________________ 
autoritze a la presa i ús de fotografies dels assistents a l’escola d’estiu organitzada per l’ajuntament per a ús promocional e intern.  
 
Signat: 
 
 
E Setmanes de participació 
 

1 setmana (del 28 de juny al 2 de juliol) à 30 €  2 setmanes (del 28 de juny al 9 de juliol) à 50 € 
 

3 setmanes (del 28 de juny al 16 de juliol) à 75 €  4 setmanes (del 28 de juny al 23 de juliol) à 100 € 
 

5 setmanes (del 28 de juny al 30 de juliol) à 125 €  6 setmanes (del 28 de juny al 6 d’agost) à 150 € 

F Documentació aportada 
 

Fotocòpia del llibre de família o DNI/NIE del xiquet/a 
 

Fotocòpia SIP (targeta sanitària) 
 

Justificant de pagament 

Consideracions finals: 

Si es produeix algun INCIDENT DE FALTA DE RESPECTE o INDISCIPLINA CONSIDERAT GREU i que suposara mal físic o moral sever cap a algun@ dels nostres companys o educadors, L' Ajuntament o l’empresa 

podria arribar a l'expulsió temporal o total de l’alumne de l'activitat sense que això implicara devolució de la quota corresponent. 

L’empresa no es fa responsable de la pèrdua o desperfecte d'objectes personals que els alumnes porten a l'Escola d'Estiu com ara ulleres, tovalloles, roba. En cas de recollir objectes al tancament de les Escoles, 

aquests seran entregats a l'Ajuntament i els pares/mares podran recuperar-los a l'inici del curs al setembre acudint a les instal·lacions de l'Ajuntament. 

Es prohibeix als alumnes portar a l'Escola d'Estiu mòbils, consoles i altres aparells electrònics com ara càmeres de fotos. L'empresa no es fa responsable de la seua pèrdua. 

 

En Banyeres de Mariola a ........................... de ......................................................... de 2021. 
 

Signat: 
 

 

 

 


