Inscripció Curs de Cuina 2022-2023
DADES DE L’INFANT
NOM

COGNOMS

DATA NAIXEMENT

EDAT

NOM MARE, PARE O TUTOR/A LEGAL

NOM MARE, PARE O TUTOR/A LEGAL

TELÈFONS

TELÈFONS

ADREÇA

POBLACIÓ

EMAIL

TARGETA SANITÀRIA

ESCOLA

CURS

INSCRIPCIÓ · Horari · 16-17.45

h

Autoritzo que participi en totes les activitats del curs de cuina, en l’OPCIÓ de

BLOC 1

BLOC 2

BLOC 3

Es demana el seu consentiment per fer fotos o qualsevol tipus d’enregistrament d’imatge o veu, si ho considera oportú, amb
finalitats publicitàries o promocionals, inserir-les en publicacions i/o web, vetllant pel compliment de l’article 18.1 de la
Constitució, que ve regulat per la llei 5/1985, de 5 de maig, sobre dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

SÍ

NO

FITXA SANITÀRIA
AL·LÈRGIES, INTOLERÀNCIES I/O MALALTIES CRÒNIQUES

PREN ALGUN TIPUS DE MEDICACIÓ? QUINA?

PRESENTA UNA NECESSITAT EDUCATIVA ESPECIAL? QUINA?

DADES INTERÈS I/O OBSERVACIONS QUE CONSIDERI QUE HEM DE SABER

SIGNATURA
A

,a

de 2022

Signat pel pare, mare o tutor/a legal

(la signatura d’aquest document implica l’acceptació de totes les condicions)
El signat autoritza de forma expressa i informada a que les dades de caràcter personal que ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer denominat Activitats-Esports responsabilitat de
Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i essent la seva finalitat de gestionar les activitats que es presenten. Conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Mossèn Cinto Verdaguer, n. 4, 17250 Platja d’Aro (Girona).
Així mateix vostè autoritza a que l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro li remeti, tant de forma postal com electrònicament, a l’adreça designada sobre informació, activitats que considerem que poden ser
del seu interès, podent en qualsevol cas revocar aquesta autorització per comunciació escrita a Mossèn Cinto Verdaguer, n. 4, 17250 Platja d’Aro (Girona)

Ajuntament de Castell-Platja d’Aro · Àrea d’Infància · Casa Lila · T 972 825 605 · casalila@platjadaro.com

Normativa de Règim Intern Curs Cuina Infantil 2022-2023
1. Per tal de formalitzar la inscripió s’ha de realitzar el pagament en 5 dies naturals a partir de la data d’adjudicació de
la plaça.En cas contrari la inscripció quedarà anulada.
2. Les inscripcions seran per ordre de puntuació segons les bases reguladores. Consulta http://ciutada.platjadaro.com
3. No es retornaran les quotes del curs de cuina.
4. Les places seran limitades.
5. A més a més de les activitats a dins de les instal·lacions de la Casa Lila puntualment es poden fer activitats pel
municipi: a la biblioteca, al parc, etc...
6. Cal que sigueu puntuals en els horaris d’entrades i sortides.
7. Els infants que hagin de marxar sols de la Casa Lila hauran de portar una autorització signada pel pare/mare o
tutor/a legal.
8. Des de la Casa Lila:
• No ens farem responsables de la roba o altres objectes que no estiguin marcats amb el nom i cognoms de
l’infant.
• No ens farem responsables dels objectes ni joguines que no hagin demanat els monitors/es.
9. Des de Casa Lila no s’adiminstrarà cap medicament excepte en casos de prescripció mèdica (amb justificant).
10. Quan la família hagi de recollir l’infant fora de l’horari habitual haurà d’avisar amb antelació al monitor/a.
11. S’haurà d’avisar al monitor/a quan vingui a recollir l’infant una persona diferent a l’habitual.
12. En el cas que s’hagi de portar un participant al metge durant l’horari de l’activitat se’n haurà de fer càrrec la família,
excepte en cas d’urgència que es farà el trasllat en ambulància.
Mare, pare o tutor/a legal				
amb la inscripció del meu fill/a a la Casa Lila de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro accepto la normativa detallada anteriorment.

A

,a

de 2022

Signat pel pare, mare o tutor/a legal
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