Núm. Resgistre

FULL D'INSCRIPCIÓ A L’ESCOLA D’ESTIU 2022
DADES DEL PARTICIPANT
COGNOMS:

NOM:

ADREÇA:

POBLACIÓ:

DATA DE NAIXEMENT:

EDAT (anys complits):

Núm. SIP:

DNI:

CP:

Núm. Seguretat Social (NUSS):

TELÈFON:

CORREU ELECTRÒNIC

DADES DELS PARES O TUTORS
COGNOM MARE:

NOM:

DNI:

COGNOM PARE:

NOM:

DNI:

ADREÇA PARES O TUTORS:

POBLACIÓ:

TELÈFON MARE:

TELÈFON PARE:

CP:

ALTRES TELÈFONS DE CONTACTE:

Nre. GERMANS INSCRITS:
Cap més
(2on. germà) Nom:

(3er. germà) Nom:

MARQUEU ALLÒ QUE PROCEDISCA
Empadronat en Almussafes

Matriculat al CEIP Pontet

Educació infantil (2n Cicle)

Educació primària

Matriculat al CEIP Almassaf

Matriculat a l’IES Almussafes

Educació secundaria

CONDICIONS GENERALS
1. La inscripció en l'activitat suposa estar assabentat i conforme i acceptar les bases de participació en «ESCOLA D’ESTIU 2022».
2. La inscripció ha d’anar acompanyada de la següent documentació:
Documentació obligatòria:
Fitxa sanitària i personal emplenada.
Una fotografia recent.
No serà necessari presentar la següent documentació si ja ha estat presentada anteriorment.
Fotocopia del llibre de família o documentació equivalent que acredite el parentesc . Sols per aquelles famílies que inscriguen a 2 o m és
germans.
Presentat anteriorment: SÍ
NO
Fotocòpia del SIP o assegurança semblant.
Presentat anteriorment: SÍ
NO
3. En el moment de la pre-inscripció es facilitarà el rebut bancari per a fer l'ingrés.
4. La inscripció serà efectiva en el moment del pagament.
En/Na

, com a pare-mare/tutor-a, declare estar assabentat i conforme i accepte les

bases, així doncs, autoritze el meu fill/a a participar en L’ESCOLA D’ESTIU 2022.
SÍ
NO
Autoritze a l’Ajuntament i a l’empresa contractada per l’Ajuntament a reproduir la imatge fotografiada i/o veu i imatge firmada del
participant total o parcialment, tal com indica en la base DESENA de les BASES DE PARTICIPACIÓ EN L’ESCOLA D’ESTIU 2022.
Almusaafes, a

de

de 2022
Almussafes
(signatura)

En compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l es dades de caràcter
personal i la informació facilitada pel participant seran incorporats i tractats en un fitxer informatitzat del que és responsable l'Ajuntament, la finalitat del
qual és facilitar la gestió administrativa que li és pròpia. El participant podrà en tot moment, i de conformitat amb la legislació vigent, exercir els seus
drets d'accés, rectificació i cancel·lació per mitjà de sol·licitud dirigida al departament de joventut.
Autoritze a rebre informació de l’Ajuntament d’Almussafes, sobre tot de la pròpia de l’activitat a través del mitjans pertinents. En qualsevol moment pot
comunicar el seu interès de no rebre cap tipus de informació.

