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fitxa d ’inscripciÓ
NOM DEL NEN/A

____________________________________________________________

DATA DE NAiXEMENT

____________________________________________________________

ADREÇA

____________________________________________________________

NOM DEL PARE/MARE

____________________________________________________________

TELÈFON/S DE CONTACTE

Mare_______________________   Pare  _______________________

Altres______________________     ________________________

CORREU ELECTRÒNiC ( En majúscules)

___________________________________________________________

OBSERVACiONS: ( al.lèrgies, malalties o qualsevol aspecte del
caràcter del@ nen@ que cal que coneguem)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

QUiNES SETMANES ViNDRÀ AL CASAL?

tot el casal          1ª setmana              3ª setmana

                           2ª setmana              4ª setmana  
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L 26 
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autoritzacions
En/Na________________________________________________________________

amb DNi _____________________________________________ autoritzo al meu 

fill/a__________________________________________________________________

a participar al casal d’estiu de l’1 al 26 de juliol i a realitzar les sortides programades per Ebreal-

cub S.L. fora del recinte on es farà el casal.

D'acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat 

personal i familiar i la pròpia imatge, doneu consentiment per realitzar imatges i/o filmacions 

del/a nen/a durant el transcurs de l’activitat amb la finalitat de publicar-les a les xarxes socials 

d’Ebreal3 i medis de comunicació relacionats amb el món del lleure i l’educació amb la finalitat 

de fer difusió del casal i les activitats realitzades?  

Sí          NO

Doneu consentiment perquè us afegim al grup de whatsapp que crearem per tal de comuni-

car-nos amb vosaltres de manera ràpida i còmoda durant el casal? Sí          NO

El vostre fill/a pot marxar sol cap a casa? Sí        NO

Si no pot marxar sol /a a casa, qui el/la  vindrà a recollir? 

Parentiu_____________________ Nom_____________________________________ 

DNi  ___________________________ ( Si és possible, adjunteu una fotcòpia) 

informació
EDATS: 
De 3 a 12 anys  

DATES:
de l’1 al 26 de juliol
1ª setmana - de l’1 al 5 de juliol
2ª setmana - del 8 al 12 de juliol
3ª setmana - del 15 al 19 de juliol
4ª setmana - del 22 al 26 de juliol

LLOC: 
Al Casal

HORARIS: 
De les 9h a les 13h. 

PREU PER NEN@ :

        
  
                                                                

INSCRIPCIONS:
- Omplir la inscripció i firmar-la.
- Adjuntar una fotocòpia de la targeta sanitària i 
  el comprovant bancari del pagament.
- Entregar-la a l’Ajuntament.
- Data límit per inscriure’s: DiVENDRES 21 DE JUNY.

PAGAMENT:
Fer un ingrés al número de compte de l’AMPA:
ES06 - 2100 - 2031 - 6102 - 0000 - 1013
Indicar al concepte:  NOM DEL NEN/A + CASAL ESTIU 19

CAL PORTAR: 
Bata o samarreta per embrutar, una gorra, un petit esmorzar i 
una ampolleta d’aigua, 
TOT MARCAT AMB EL NOM ! 

Confirmo que he revisat totes les dades facilitades en aquesta document i que aquestes són completes i 
correctes, i que sóc conscient que qualsevol error en les mateixes pot comportar un risc innecessari per al 
menor. En aquest sentit, comprenc que Ebrealcub S.L. no està obligat a comprovar-ne la veracitat o si són 
completes i, per tant, que esdevinc totalment responsable  de la informació reflectida en aquesta fitxa d’incsrip-
ció. Segons el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les 
seves dades i les del/a menor seran incorporades al sistema de tractament de les mateixes, titularitat d’Ebreal-
cubS.L. amb CiF B55572309 i domicili social situat a Carrer Sant Blai,15 de Tivissa - TARRAGONA- CP 43746, 
amb la finalitat de poder gestionar l’inscriccpió de l’activitat, així com qualsevol derivació que es pugui despen-
dre de la mateixa. En compliment amb la normativa vigent, Ebrealcub S.L. informa que les dades seran conser-
vades durant el temps legalment establert o fins que es revoqui el seu consentiment. Amb la present clàusula 
queda informat/da que les seves dades i les del menor seran comunicades, en cas de ser necessari, a totes 
aquelles parts implicades en l'organització de l’activitat, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei. 
El fet de no facilitar les dades a les entitats pertinents implica que no es podrà complir amb la prestació 
completa o paracial dels serveis objecte del present document. Tanmateix informem que podrà contactar amb 
el Ebrealcub S.L., dirigint-se per escrit a l'adreça de correu info@ebreal3.com.
Ebrealcub S.L. informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, 
pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que l’empresa es compromet a adoptar totes les mesures 
raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan sigui necessari. D'acord amb els drets 
que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació 
de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com 
del consentiment prestat per al tractament de les mateixos, dirigint la petició a l'adreça electrònica o postal 
indicades més amunt. En darrer lloc, Ebrealcub S.L. informa que amb la signatura del present document atorga 
el consentiment explícit per al tractament de les dades esmentades anteriorment.
 

Data i població:                                         Signatura:

...

? $ !

1 setmana  42€ 
2 setmanes 80€
3 setmanes 114€ 
4 setmanes 152€
Cal sumar 5 € al total en concepte d’assegurança.

NO SOCIS SOCIS 

1 setmana  37€   
2 setmanes 70€ 
3 setmanes 99€ 
4 setmanes 132€


