
FITXA INSCRIPCIÓ COLÒNIES 2018 
DESCOBRIM ELS SECRETS DEL MONTSENY 

25, 26 i 27 de juny 
i AMPA Escola Provençana                                        Can Riera de Ciuret (Fogars de Montclús) 

 
  

 
            
 
                                                        NOM:.........................................................COGNOMS................................................................... 

 
 DATA NAIXEMENT: ..............................CURS:.............EDAT: .............. ESCOLA: ........................  

 
 ADREÇA ....................................................................................TELÈFON ....................................  

 
 POBLACIÓ............................................................CP:.....................PROVÍNCIA:.......................... 

 
 E-MAIL.........................................................TUTOR/A (PARE/MARE).......................................... 

         
Podeu fer un únic pagament (fins el dia 03-05-18) o pagar en 2 terminis: 

-TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA/ INGRÉS FINESTRETA: 
Nº CC/IBAN: ES77 0081 0011 76 0001730877  
“Banc Sabadell” 
 
CAIXER AUTOMÀTIC BANC SABADELL: pagament a tercers, 
codi d’entitat 5526. (Amb targeta de qualsevol entitat) 
 
IMPORTANT! CONCEPTE: nom, cognoms i curs del nen/a 

*Només serà susceptible de retorn el 50% de l’import, sempre i quan sigui per causa mèdica justificada o de força major (a valorar per l’organització). 
FITXA SANITÀRIA 
Pateix alguna malaltia crònica (al·lèrgia, 
asma, problemes quirúrgics, etc.)?/ Té  
alguna al·lèrgia o intolerància alimentària? 

SI NO 
Quina? (adjuntar informe mèdic) 
 

Té alguna diversitat funcional 
física/psíquica/sensorial? SI NO 

Quina?. De quin grau? (adjuntar informe mèdic) 
 
 

Segueix algun tractament 
específic (medicació)? 
 

SI NO 
Quina?. Administració: (adjuntar informe mèdic i autorització) 
 
 

Sap Nedar ? 
SI NO 

Observacions 
 

Es mareja fàcilment als vehicles? 
SI NO 

Observacions 
 

 
AUTORITZACIONS 
En/Na __________________________________________________amb DNI ___________________________________autoritzo el/la meu fill/a 
_______________________________________________________a participar en totes les activitats i sortides que es realitzin a les colònies de 
l’AMPA Escola Provençana (l’Hospitalet de Llobregat) entre els dies 25, 26 i 27 de juny de 2018. També autoritzo a usar un vehicle privat 
per al desplaçament no urgent ni especialitzat,  en el cas de que el meu fill/a necessiti assistència mèdica durant les colònies. 
 
........................................a ............. de ...........................de 2018   Signatura (pare, mare o tutor) 
 
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei Orgànica 1/1982, 5 de maig, sobre el dret a 
l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, Polaris Lleure, SL  demana el consentiment als pares/mares o tutors legals per poder 
realitzar fotografies i/o gravacions on apareguin els/les seus/ves fill/es i aquests/es siguin clarament identificables. 
 
En/Na _________________________________________________amb DNI  _____________________________autoritzo a Polaris Lleure, SL  a la 
gravació i presa d’imatges del meu fill/a ___________________________________________per  poder preparar un arxiu que s’entregarà a L’AMPA. 
A més a més autoritzo a que: Les fotografies i gravacions puguin ser difoses a  internet, material promocional, publicitat impresa, xarxes socials.... 
per il•lustrar material de difusió de les seves activitats.      SI            NO           
La distribució podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats de l’empresa Polaris Lleure, SL. 
Aquesta autorització és completament gratuïta, i em comprometo a no reclamar cap compensació, pagament, i/o indemnització a canvi del permís 
acordat amb l’empresa Polaris Lleure,  SL  per a la utilització de la imatge del meu fill/a, a qui represento. 
 
........................................a ............. de ...........................de 2018   Signatura (pare, mare o tutor) 
 
Documents a ADJUNTAR: 
1.Fotocòpia Targeta Sanitària, (Targeta Blava ) del nen/a. (PORTAR LA TARGETA ORIGINAL EL DIA QUE MARXEM DE COLÒNIES) 
2.Fotocòpia DNI ( Pare / mare / tutor/a de la inscripció). 
3.Comprovant Bancari de l’ingrés. 
4. Fotocòpia del carnet de vacunacions. 
En compliment amb el disposat en la LOPD (Llei 15/1.999 Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, de 13 de desembre de 1.999), l’informem que 
les dades personals facilitades per vostè s’incorporaran a un fitxer automatitzat amb el nom C. PROVENÇANA propietat de Polaris Lleure, SL La finalitat del 
mateix és tenir una base de dades per a la gestió de les colònies. Vostè té dret a accedir, cancel·lar o rectificar aquestes dades, adreçant-se per escrit a: Polaris 
Lleure, SL, C/Clavell, 24, 08110 Montcada i Reixac, amb CIF B-66447806 o al correu electrònic info@polarislleure.cat.      

PERÍODE D’INSCRIPCIONS: DEL 25 D’ABRIL AL 3 DE MAIG  
PER  TAL DE  FORMALITZAR  LA INSCRIPCIÓ  CAL  RETORNAR AQUEST FULL 

OMPLERT, ADJUNTANT TOTA LA DOCUMENTACIÓ, A L’AMPA. 
 
 

  

PREU SOCIS AMPA TERMINIS PAGAMENT IMPORT 

139€ 
03-05-18 (reserva plaça) 70€ 
05-06-18 69€ 

PREU NO SOCIS TERMINIS PAGAMENT IMPORT 

145€ 
03-05-18 (reserva plaça) 70€ 
05-06-18 75€ 


