
 

NOM:____________________COGNOMS:_______________________________________ 

DATA NAIXEMENT:___________ Nº SEGURETAT SOCIAL:___________________________ 

DIRECCIÓ:________________________________________________________________ 

POBLACIÓ:____________________________________________C.P:________________ 

TELÈFON CONTACTE: _________________  ALTRE TELÈFON:______________________ 

Email:___________________________________________________________________ 

OBSERVACIONS (Malalties, al·lèrgies, etc): 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

OPCIONS:           

                 3 Dies                          5 Dies      

 

     Servei Menjador        1 hora extra (fins les 16 hores)       2 hora extra (fins les 17h)  

     Servei Bon dia          Servei Recollida 

* Adjuntar fotocopia tarjeta sanitaria 

Setmana 1: 

25 juny – 28 juny

Setmana 2:  

1 juliol – 5 juliol

Setmana 3: 

8 j u l i o l – 1 2 

juliol

Setmana 4: 

15 juliol – 19 

juliol

Setmana 5: 

22 juliol – 26 

juliol

Setmana 6:  

29 juliol –2 agost

Setmana 7:  

5 agost –9 agost

Setmana 8: 

12 agost – 16 

agost

Setmana 9: 

19 agost – 23 

agost

Setmana 10:  

26 agost – 30 

agost

Setmana 11:  

2 setembre –  8 

setembre

CASAL ESTIU 2019 

INSCRIPCIONS 



AUTORITZACIÓ ACTIVITATS: 

EN/NA________________________________amb DNI________________com a mare/

pare/tutor de _______________________ autoritzo al meu fill/a a participar en totes 

les activitats programades al “Casal d’estiu  2019” del Parc Aventura de Sant Feliu de 

Guíxols. 

                                                      _____________________, _____ 

de___________   del 201__  

                                                                 Signatura del pare o de la mare o del tutor/a 

legal de l’alumne/a 

AUTORITZACIÓ DRETS IMATGE: 

El Parc Aventura de Sant Feliu de Guíxols disposa de pàgina web on informa i fa 

difusió de les seves activitats. En aquesta pàgina es poden publicar fotografies on 

apareguin de forma individual i col·lectiva alumnes del casal realitzant les activitats. 

Parc aventura també pot realitzar morals amb reculls de fotografies fetes als 

alumnes realitzant activitats portades a terme en el casal. 

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 d’aquest 

casal demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder realitzar 

fotografies on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables. 

En/Na________________________________amb DNI________________com a mare/

pare/tutor de _______________________ autoritzo que la imatge del meu fill/a 

pugui aparèixer en fotografies corresponents en activitats del casal en els murals o la 

pàgina web del Parc Aventura de Sant Feliu de Guíxols. 

                                                                      _____________________, _____ 

de___________   del 201__  

                                                                 Signatura del pare o de la mare o del tutor/a 

legal de l´alumne/a


