
AMPAs ESCOLES DE SILS 
SUMMER CAMP – CASAL DE LLEURE 2018 

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALITAT i PROTECCIÓ DE DADES: 
L'informem que omplint aquest document, vostè autoritza a TOT OCI  EDUCACIÓ LLEURE i ESPORT SL  d´acord a la Llei 15/99 i RGPD 2016/679 de protecció de dades de caràcter 
personal, que les seves dades siguin introduïdes en un fitxer anomenat  FITXER DELS ALUMNES INSCRITS EN ELS SERVEIS DE L’EM PRESA, a  fi de GESTIÓ DELS FITXERS 
EN SERVEIS D’EDUCACIÓ LLEURE i ESPORT  empresa responsable situada C/ Dr Castany 83-85 17190 Salt, a on pot exercitar els drets d´accés rectificació, cancel·lació i 
oposició de les dades existents en aquest fitxer, en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/99, la RGPD 2016/679  de Protecció de Dades de caràcter personal i altre normativa 
complementària, davant el responsable del fitxer TOT OCI EDUCACIO LLEURE I ESPORT SL  en les nostres oficines o a l'adreça de correu electrònic totoci@totoci.net havent-
se d'identificar mitjançant DNI, passaport o targeta de residència. 
 

 

 

 

1.- DADES DEL PARTICIPANT 

 

Cognoms: _______________________________ Nom:___________________ 

Data Naixement: ___ / ___ / ___  Adreça: C/PL.: _______________________ 

Núm.:.______ Pis/Porta: _________ Municipi: __________________________  

Escola: ____________________ Curs: _______ Telèfon FIX: _____________ 

Telèfons Mòbils i/o feina: Mare : _______________ Pare : _______________  

E-Mail de contacte: _______________________________________________ 

 

2.- DADES DELS PARES i/o TUTORS LEGALS / AUTORITZACIÓ 

 

En/Na_________________________________amb DNI,___________ i com 

a____________del nen/a___________________________,  

1) AUTORITZO A PARTICIPAR el meu fill/a a les activitats escollides al revers de CASAL DE LLEURE 

I/O SUMMER CAMP en les condicions establertes i faig extensiva aquesta autorització a les 

decisions mèdico-quirúrgiques que siguin necessàries adoptar en cas d’extrema urgència, sota la 

direcció facultativa. 

2) ACCEPTO que l’horari i la responsabilitat de l’organització acaba segons els horaris que es 

determina per a cada modalitat en la publicitat de les activitats. 

3) DONO EL MEU CONSENTIMENT per a l’us de la seva imatge (Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el 

dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge) en documentació i mitjans 

relacionats amb l’activitat. En cas negatiu ho comunicaré expressament a l’organització. 

Sils, a _______ de _________ de 2018 

Signatura, 
 
 

 

3.- DADES MEDICO-SANITÀRIES 

 

Dades de salut a tenir en compte: ____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Té alguna disminució ?  Física      Psíquica     Sensorial    

Quina? _________________________________________________________ 

Altres Observacions: _______________________________________________ 
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Altres Observacions (continua): ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
MODALITATS D’INSCRIPCIÓ  

(encercla serveis, i marca setmanes si és el cas ) 
NOTA: L’horari d’acollida serà English 100%) 

 
 
Inscripció per BLOC o SETMANES.- Preus: 
 

Modalitat / Torn SUMMER CAMP CASAL DE LLEURE  

Dates: 
Del 27 d’agost al 7 

de setembre 
A escollir 

Setmana 5 dies 

Del 27 d’agost al 
7 de setembre 

A escollir 
Setmana 5 dies 

Acollida, de 8 a 9h 18’00 € 9’50 €* 18’00 € 9’50 €* 

Matí, de 9 a 14h 118’00 € 62’60 €* 105’00 € 56’60 €* 

Menjador, de 14 a 15h 55’00 € 29’00 € 55’00 € 29’00 € 

Tarda, de 15 a 16.30 h 40’00 € 21’00 € 40’00 € 21’00 € 

*ACTIVITAT 100% ENGLISH (caselles en gris)                                        

  
INDIQUEU AQUÍ LES SETMANES CONTRACTADES: 

� Setm 1: del 27 al 31 AGOST de juny   � Setm 2: del 3 al 7 de SETEMBRE 
  

Descompte per a germà:   SÍ  NO  ( 2n.10%-3r.20%)     Import Dte.: ____________ 
*L’ordre dels germans s’estableix en funció de l’import de la quota de major a menor quantitat.  

 
TOTAL A  PAGAR        __________  €  

 

Per inscriure’s:  
 
1.- Omplir i entregar el full els dies d’inscripció, juntament amb la còpia de la targeta 
sanitària del nen/a, a la direcció del casal d’estiu ubicat al JACINT, FINS AL 25 DE JULIOL. 
També el podeu demanar/presentar per e-mail a anna@totoci.net (sempre caldrà presentar 
document original del full d’inscripció).  
2.- Aboneu l’import de la inscripció del vostre fill/a en efectiu al casal, o bé ingresseu al c/c 
de TOTOCI l’import corresponent. Termini màxim: 25 de juliol. Fent constar el nom del nen/a 
+ SILS com a concepte de l’ingrés.  
 
Ingrés a: ES49-0081-0146-5800 0119 1722  (Banc Sabadell)  

 
AMPA ELS ESTANYS & AMPA JACINT VERDAGUER & TOT OCI, EDUCACIÓ, LLEURE i ESPORT SL   

COL·LABORA: AJUNTAMENT DE SILS 

 


