FOTO

DADES DEL PARTICIPANT:
Nom: ________________________ Cognoms:_________________________________
Data naixement:________________ Edat: ______________ Curs: __________________
Adreça:_________________________________Localitat: ________________________
INFORMACIÓ:
Pateix alguna infecció contagiosa?___________________________________________
Té cap impediment físic o psíquic per participar en l’activitat? _____________________
_______________________________________________________________________
Dietes especials o intoleràncies alimentàries: __________________________________
_______________________________________________________________________
Al·lèrgies i les medicacions o qualsevol altra circumstància rellevant per a poder
participar en l’activitat: ____________________________________________________
_______________________________________________________________________
Conviu amb els dos progenitors? SI NO Amb qui? ____________________________
Que tal al col·legi? Té cap dificultat? __________________________________________
_______________________________________________________________________
Sap nedar:

Si

No

Poc

Consideracions de l’infant (com és, quins problemes té amb els fills, respecten les
normes, aspectes a tenir en compte de l’infant...):_______________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Consideracions del projecte (propostes, opinions, comentaris d’altres anys, està
satisfet...):______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Observacions:___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
1
L’Ajuntament de Campanet, amb CIF P0701200H els informa que tractarà les seves dades amb la finalitat de dur a
terme la gestió administrativa, facturació, comptabilitat, matrícula i obligacions legals. L’informem que tractem les
seves dades d’acord amb l’existència del seu consentiment. Podrà exercir els seus drets dirigint la seva petició a
l’adreça postal Plaça Major, 24 Campanet 07310 o a través del correu electrònic informacio@ajcampanet.net. Per
informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades dirigeixi’s a www.ajcampanet.net

DADES DELS TUTORS LEGALS:
Nom i Cognoms de la mare: ________________________________________________
Telèfons:____________________________Correu electrònic: ____________________
Nom i Cognoms del pare: __________________________________________________
Telèfons:____________________________.Correu electrònic:____________________

Autoritzam a:
El/La nostre fill/a a participar a totes les activitats que s’organitzin a l’Escola d’Estiu de
Campanet 2022.
Signatura mare:

Signatura pare:

El/La nostre fill/a a anar-se’n sol a casa després d’acabar les activitats de l’Escola d’Estiu de
Campanet 2022.
Signatura mare:

Signatura pare:

A recollir el/la nostre fill/a de l’Escola d’Estiu de Campanet 2022 a les persones següents:
-

____________________________________ amb DNI ______________________
____________________________________ amb DNI ______________________
____________________________________ amb DNI ______________________
____________________________________ amb DNI ______________________
Signatura mare:

Signatura pare:
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L’Ajuntament de Campanet, amb CIF P0701200H els informa que tractarà les seves dades amb la finalitat de dur a
terme la gestió administrativa, facturació, comptabilitat, matrícula i obligacions legals. L’informem que tractem les
seves dades d’acord amb l’existència del seu consentiment. Podrà exercir els seus drets dirigint la seva petició a
l’adreça postal Plaça Major, 24 Campanet 07310 o a través del correu electrònic informacio@ajcampanet.net. Per
informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades dirigeixi’s a www.ajcampanet.net

Els responsables de l’Escola d’Estiu de Campanet 2022 a traslladar el/la nostre fill/a amb
vehicle en cas de necessitat.
Signatura mare:

Signatura pare:

El/la nostre fill/a a participar a les activitats de piscina i platja que es realitzin a l’Escola
d’Estiu de Campanet.
Piscina petita : Si

No

Piscina grossa: Si

No

Platja: Si

No

Altres observacions:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Signatura mare:

Signatura pare:

Autorització d’ús d’imatges de l’alumne/a, publicació de dades de caràcter personal i material:
Que el puguin fotografiar i que la seva imatge pugui aparèixer en fotografies corresponents a
activitats publicades a pàgines web, facebook, presentacions digitals...

Signatura mare:

Signatura pare:

L’Ajuntament de Campanet disposa a internet d’un espai web on informa i fa difusió de les seves activitats. En
aquestes pàgines web es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que fan les
activitats esmentades. 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 Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a
la pròpia imatge, la direcció demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder publicar fotografies
i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi pugin ser clarament identificables. Li comunicam que les dades
personals i les imatges dels alumnes podran ser publicades a les zones d’accés públic i dins les nostres instal·lacions.

Campanet, ____ de ____________ del 2022
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L’Ajuntament de Campanet, amb CIF P0701200H els informa que tractarà les seves dades amb la finalitat de dur a
terme la gestió administrativa, facturació, comptabilitat, matrícula i obligacions legals. L’informem que tractem les
seves dades d’acord amb l’existència del seu consentiment. Podrà exercir els seus drets dirigint la seva petició a
l’adreça postal Plaça Major, 24 Campanet 07310 o a través del correu electrònic informacio@ajcampanet.net. Per
informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades dirigeixi’s a www.ajcampanet.net

MATRÍCULA PERÍODES ESCOLA D’ESTIU 2022
SERVEI JULIOL AGOST SETMANA

1A QUINZENA
2A QUINZENA
JUNY SETEMBRE
JULIOL AGOST JULIOL AGOST

7.30 A
9.00
9.00 A
14.00
14.00
A
15.00
15.00
A
16.00
En cas d’abonament per setmanes heu d’indicar quina/es: (Han de ser naturals, de dilluns a
divendres)

Observacions:

AUTORITZACIÓ BANCÀRIA ESCOLA D’ESTIU CAMPANET 2022

Nom de l’infant: _________________________________________________________
Titular del compte:_______________________________________________________
DNI: ___________________________ Telèfon: ________________________________

Número de compte:______________________________________________________

Autoritza que es carregui al compte esmentat els rebuts presentats per l’Ajuntament de
Campanet de l’Escola d’Estiu 2022.

Signatura titular del compte:
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L’Ajuntament de Campanet, amb CIF P0701200H els informa que tractarà les seves dades amb la finalitat de dur a
terme la gestió administrativa, facturació, comptabilitat, matrícula i obligacions legals. L’informem que tractem les
seves dades d’acord amb l’existència del seu consentiment. Podrà exercir els seus drets dirigint la seva petició a
l’adreça postal Plaça Major, 24 Campanet 07310 o a través del correu electrònic informacio@ajcampanet.net. Per
informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades dirigeixi’s a www.ajcampanet.net

INFORMACIÓ I PREUS DE L’ESCOLA D’ESTIU DE CAMPANET 2022:

Aquest any 2022 els preus d’inscripció de l’Escola d’Estiu són inferior gràcies a la subvenció
sol·licitada per aquest Ajuntament i finançada en part amb càrrec als fons del Ministeri
d’Igualtat, Secretària d’Estat d’Igualtat i contra Violència de Gènere, en el marc del Pla
Corresponsables i en col·laboració de la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les
Illes Balears.
Per això els preus màxims, marcats per la subvenció, excloent el menjador i el servei d’escola
matinera són:
-

50 euros per infant i mes natural, o part proporcional, per a les famílies amb majors
necessitats de protecció segons l’article 5 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les
famílies, i les pertanyents als altres col·lectius que s’indiquen, concretament:
o Famílies monoparentals, en els termes prevists a l’article 7 de la Llei 8/2018.
o Famílies en risc social i víctimes de violència masclista, en els termes prevists a l’article
8 de la Llei 8/2018.
o Dones en situació d’atur de llarga durada.
o Dones majors de 52 anys.
o Famílies amb persones en situació de dependència o amb persones amb discapacitat,
en els termes prevists a l’article 9 de la Llei 8/2018.
o Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial, en els termes prevists a
l’article 10 de la Llei 8/2018. S’entenen com a tals les famílies beneficiàries de la renda
social garantida, de la renda mínima d’inserció o les que tenen el subsidi de desocupació
com a únic ingrés.
o Famílies nombroses en els termes prevists a l’article 6 de la Llei 8/2018.

Serveis

Juny

Activitats generals
(9.00 a 14.00)
Matinera
(7.30 a 9.00)
Menjador “Menú”
(14.00 a 15.00)
Menjador
“Carmanyola”
(14.00 a 15.00)
Escola de tarda
(15.00 a 16.00)

12,5 €

Dia

Setmana

Quinzena

Mes

Setembre

12,5 €

25 €

50 €

17,5 €

-

2€

-

-

17,5 €

-

-

6€

-

-

109 €

-

-

2€

-

-

15 €

-

-

2€

-

-

15 €

-
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L’Ajuntament de Campanet, amb CIF P0701200H els informa que tractarà les seves dades amb la finalitat de dur a
terme la gestió administrativa, facturació, comptabilitat, matrícula i obligacions legals. L’informem que tractem les
seves dades d’acord amb l’existència del seu consentiment. Podrà exercir els seus drets dirigint la seva petició a
l’adreça postal Plaça Major, 24 Campanet 07310 o a través del correu electrònic informacio@ajcampanet.net. Per
informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades dirigeixi’s a www.ajcampanet.net

-

100 euros per infant i mes natural, o part proporcional, per a la resta de famílies.

Serveis

Juny

Setmana

Quinzena

Mes

Setembre

25 €

Dia
-

Activitats generals
(9.00 a 14.00)
Matinera
(7.30 a 9.00)
Menjador “Menú”
(14.00 a 15.00)
Menjador
“Carmanyola”
(14.00 a 15.00)
Escola de tarda
(15.00 a 16.00)

25 €

50 €

100 €

35 €

-

2€

-

-

35 €

-

-

6€

-

-

109 €

-

-

2€

-

-

15 €

-

-

2€

-

-

15 €

-

IMPORTANT: La matrícula dels alumnes comporta l’obligació de pagament de totes i
cada una de les quotes a les que es matriculen, assisteixin o no a l’escola d’estiu.

Inscripcions:
Del 18 de maig al 3 de juny.
-

De manera presencial a l’Ajuntament de Campanet.
Per correu electrònic a l’adreça metgedolc@ajcampanet.net

Documentació que s’ha de presentar:
-

Full inscripció emplenat.
Una fotocòpia del DNI del/a nin/a.
Una fotocòpia de la targeta sanitària de/a nin/a.
Una fotografia actual mida carnet del/a nin/a.
Documentació que acrediti, si n’és el cas, la situació de famílies amb majors necessitats
de protecció segons l’article 5 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, i les
pertanyents als altres col·lectius, citats al full d’informació.

ÉS OBLIGATORI aportar TOTA la documentació
en el moment en què es realitzi la inscripció!
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L’Ajuntament de Campanet, amb CIF P0701200H els informa que tractarà les seves dades amb la finalitat de dur a
terme la gestió administrativa, facturació, comptabilitat, matrícula i obligacions legals. L’informem que tractem les
seves dades d’acord amb l’existència del seu consentiment. Podrà exercir els seus drets dirigint la seva petició a
l’adreça postal Plaça Major, 24 Campanet 07310 o a través del correu electrònic informacio@ajcampanet.net. Per
informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades dirigeixi’s a www.ajcampanet.net

