SOL·LICITUD COLÒNIES ESTIU 2019
1.- DADES PERSONALS :
Nom i cognoms del infant:
DNI/Passaport/NIE:

Data naixement:

2.- DADES DEL REPRESENTANT LEGAL:
Nom i cognoms del pare/mare/tutor, així com de la persona que
exerceixi les funcions de mainader/a:

DNI/Passaport/NIE:
Adreça:

Núm:

Poble:
Telèfons:

Codi Postal:

Mail:
Altres indicacions a considerar (al·lèrgies, son, etc..)

3.- DATES DE INSCRIPCIÓ: (marcar amb una creu)
07 JULIOL

TOTAL :

265€/setmana

Signatura
(del representant/pare/mare) :
*

Amb la present signatura
formalitzo la inscripció d’una
plaça a les Colònies de Sant Joan de l’Erm *
(Veure dors)

Ajuntament de Montferrer i Castellbò:
Telèfon: 973.35.13.43 - Fax: 973.35.35.36
mail: ajuntament@montferrercastellbo.ddl.net

EDAT

1.-Les tarifes a satisfer són les següents (Segons Ordenança Fiscal 32):
- 265,00€ / setmana
Ordenança Fiscal 32. B ACTIVITATS DE LLEURE ESTACIONAL ORGANITZADES PER A MENORS DE
18 ANYS:
a. Quota única per setmanes
b. Quotes diàries
c. Per les activitats complementàries i material, el finançament anirà a càrrec dels pares,
tutors o responsables legals dels menors. (incloses en el preu)
d. Les activitats de lleure estacional organitzades per a menors de 18 anys, són activitats
destinades a infants de 8 a 18 anys.
2.- A l’imprès de sol·licitud de inscripció, s’hi haurà d’adjuntar la documentació següent:
- Fotocòpia del DNI del pare i de la mare o del tutor legal (o altres documents d’identitat)
- Fotocòpia targeta sanitària individual del infant
- Certificat d’empadronament (en el cas dels del municipi); justificat de residencia a
Montferrer-Castellbò, justificant de treballar al municipi o justificant d’escolaritzats a l’Escola
Els Agols.
3.- El impagament de la quota d'inscripció en el moment de la presentació d'aquest
document, comporta la pèrdua del dret del infant a la plaça a la qual s'opta i l'atribució
de la mateixa a la següent persona que estigui en llista d'espera.
4.- D’acord amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre , i el Reial Decret
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la
Llei de protecció de dades de caràcter personal, el pare/mare i/o representant que signa
la inscripció atorga el seu consentiment per a les dades ressenyades siguin inclosos en un
fitxer automatitzat, i puguin ser utilitzades per a les finalitats pròpies del centre i
l’Ajuntament, enviar les informacions necessàries per a les activitats, i realitzar les gestions
bancàries que s’escaiguin.

Ajuntament de Montferrer i Castellbò:
Telèfon: 973.35.13.43 - Fax: 973.35.35.36
mail: ajuntament@montferrercastellbo.ddl.net

Jo __________________________________________ Com a
pare/mare/tutor
autoritzo
al
meu
fill_____________________________________________
a
participar en totes les activitats proposades en les “Colònies de
Sant Joan de l’Erm”, a més d’autoritzar-lo a les sortides
programades setmanalment.

Autoritzo als responsables del casal que, en cas d’emergència,
puguin transportar al meu fill/a en el seu vehicle privat.
AUTORITZA utilitzar el material fotogràfic que esdevingui de
l’activitat a la pàgina web i altres medis de l’Ajuntament de
Montferrer i Castellbò.

El meu fill/a SI/NO sap nedar.
El meu fill/a té al·lèrgia o intolerància a ...........................

Telèfon d’emergència:

Signatura pare/mare/tutor:

Ajuntament de Montferrer i Castellbò:
Telèfon: 973.35.13.43 - Fax: 973.35.35.36
mail: ajuntament@montferrercastellbo.ddl.net

