
INSCRIPCIÓ AL SERVEI MENJADOR
CASAL SETEMBRE 2019

Del 2 al 10 de setembre
Dades de l’infant:

Nom i cognoms: Data naixement:

Curs finalitzat:  

Dades pare / mare / tutor/a:

Nom: Cognoms:          DNI: 

Adreça:       CP:                     Població: 

E-mail:      Telèfon: 

Altres telèfons de contacte (indicar nom i parentiu):

Preu i condicions del Servei

Serveis Preu TOT el Casal LA  REALITZACIÓ  DEL  SERVEI  ESTARÀ  SUBJECTA  AL 
NOMBRE D’INFANTS INSCRITS, AMB UN MÍNIM DE 20 
INSCRITS.Menjador 13h-15h 50,25 €

Qui el vindrà a buscar?

Nom:      Parentiu:                        DNI:   Tel: 

Nom:      Parentiu:                        DNI:   Tel: 

Pot marxar sol? Si No , en cas negatiu, qui el vindrà a buscar?: (Ompliu a continuació)

En Na   amb DNI 

Pare / Mare / Tutor/a de: 

FORMA DE PAGAMENT:
S’ha d’ingressar l’import al compte ES80 2100 3124 8822 0025 9957, indicant com a concepte AS seguit del nom i  
cognoms de l'infant.

INFORMACIÓ SANITÀRIA:
Pateix alguna malaltia o al·lèrgia coneguda? □ No □ Si, Quina?
 

Pren algun medicament: □ No □ Si, Quin?

Altres observacions: 

Jo amb DNI com a mare/ pare/ tutor/a autoritzo el

 meu/va fill/a a  participar  al  Servei  Complementari  del 
Casal de Setembre que organitza L’Ajuntament d’Abrera i que he llegit i accepto les condicions. Tingueu en compte  
que l'anul·lació del servei no donarà dret a la devolució de la quota. L’autoritzem a: 
(marqueu amb una X si autoritzeu)

 A ser intervingut/da quirúrgicament o prendre qualsevol decisió mèdica per part del corresponent equip mèdic 
en cas d’urgència.

 Autoritzo  No Autoritzo -  A enregistrar  la imatge del  meu fill/a durant la seva participació a les activitats  
organitzades per l’entitat. Així com també publicar les esmentades imatges a través de qualsevol mitja, sempre 
que la finalitat de la publicació sigui difondre les activitats del Casal de Setembre 2019.

 Autoritzo   No Autoritzo - A publicar les imatges del meu fill/a en el blog o xarxa social que s’activarà de 
manera  tancada  només  pels  usuaris/àries  del  Casal  de  Setembre  2019,  i  per  donar  informació  diària  de  les 
activitats.
Signatura Mare/Pare/Tutor/a

Les seves dades de caràcter personal són recollides i tractades amb la fi explícita, legítima i determinada per la participació al casal d’estiu, en base a la seva petició del servei.  
L'EINA cooperativa adopta les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la normativa aplicable de la Llei vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reglament (UE)  
2016/679. El termini de conservació de les dades lliurades és 1 any. No hi ha transferència internacional ni decisions automatitzades. Té dret a presentar una reclamació davant  
l’autoritat de control corresponent. Podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent,  
dirigint-se a l’autoritat de control corresponent i al Delegat de protecció de dades de l'EINA COOPERATIVA - Carrer Pamplona, 21 08227 Terrassa.

Data:  / 2019


