
 
 

  

1r Cognom 2n Cognom

 

DADES PERSONALS 
Adreça                                                                                           

CP                     Població    

Telèfon ,      

Telèfons d’urgències 

Nom dels pares 

Domicili familiar durant l’activitat 

 

Observacions 

 

 

 

AUTORITZACIÓ PATERNA
 
En/na                                                                         , amb DNI núm

fill/a                                                                 

corresponguin al seu grup. Faig exte

calgui adoptar, en cas d’extrema gravetat, sota la direcció facultativa pertinent

 
Vila-seca ,          de           de   201
 
Signatura del pare/mare/tutor 
 
 
 

 

 

Nota: Al llarg del casal d’estiu Extiu Extrem
del casal. La signatura d’aquest document autoritza a que la imatge del/la menor a qui representa pugui aparèixer en fotografies o 
vídeos corresponents a les activitats organitzades en el marc de l’activitat organitzada per la Fundació 
la seva difusió. En cas de no estar-hi d’acord cal fer

 
La Fundació Pere Tarrés us informa que disposa d’un fitxer automatitzat amb dades de caràcter personal, així com un arxiu doc
audiovisual general que contenen dades i informació de caràcter personal que formen part de la BASE DE DADES GENERAL D’ADMINISTRACIÓ 
DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS. La finalitat de la seva creació, existència, manteniment i ús és el tractament de la informació i les dades amb 
finalitat de prestar els serveis i activitats que ens sol·liciteu,mantenir
Fundació Pere Tarrés.Els destinataris de la informació i de les dades són tots els departaments 
necessaris per al compliment de les finalitats expressades al paràgraf anterior, els estaments oficials als quals estem obligats a cedir les seves dades, 
així com els centres sanitaris corresponents en
ordinàriament en els nostres serveis i tindrà com a conseqüència la impossibilitat de
moment, podeu consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar
alcarrer Numància, 149 de Barcelona, on us facilitarem els impresos oficials oportuns i adequats a la vostra 
la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'RD 1720/2007 de 21 de desembre dede
mateixa, la Llei 34/2002, d' 11 de juliol, de Serveis de la Societa
gestió d'aquests indicadors i la responsabilitat de l'ús que se'n faci a la Fundació Pere Tarrés correspon a la Fundació Pere
Tarrés no es fa responsable de l'ús indegut del recurs i dels seus continguts per part dels pares i/o representant legal. El pare, mare i/o repr
de l'infant serà l'únic responsablede les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per u
continguts publicats en el bloc i/o en el dia a dia del'activitat.

 

 
CAL ADJUNTAR:  
-Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor
-Fotocòpia del DNI nen/a (o llibre de família)
 
 
 
 

 03-07 
JULIOL 

10
JULIOL

Casal  
(10h- 14h) 

  

Menjador  
(13h -15h) 

  

Fitxa d’inscripció 

   

2n Cognom Nom Curs Data naixement

                                                                                            núm.            Pis 

Domicili familiar durant l’activitat (indiqueu-ho només si és diferent del que acabeu de consignar, o bé per a urgències)

AUTORITZACIÓ PATERNA (a omplir pels pares, mares o tutors) 

En/na                                                                         , amb DNI núm.                          

                                                              a assistir al casal d’estiu i a les sortides en la zon

. Faig extensiva aquesta autorització per a les decisions medicoquirúrgiques que 

calgui adoptar, en cas d’extrema gravetat, sota la direcció facultativa pertinent 

2017    

      

Extrem es realitzaran fotografies i s’enregistrarà vídeo per fer un reportatge 
. La signatura d’aquest document autoritza a que la imatge del/la menor a qui representa pugui aparèixer en fotografies o 

vídeos corresponents a les activitats organitzades en el marc de l’activitat organitzada per la Fundació Pere Tarrés
hi d’acord cal fer-ho constar expressament aquí  

La Fundació Pere Tarrés us informa que disposa d’un fitxer automatitzat amb dades de caràcter personal, així com un arxiu doc
contenen dades i informació de caràcter personal que formen part de la BASE DE DADES GENERAL D’ADMINISTRACIÓ 

La finalitat de la seva creació, existència, manteniment i ús és el tractament de la informació i les dades amb 
finalitat de prestar els serveis i activitats que ens sol·liciteu,mantenir-vos informats de les nostres activitats i donar compliment a les finalitats de la 
Fundació Pere Tarrés.Els destinataris de la informació i de les dades són tots els departaments i col·laboradors de La Fundació Pere Tarrés que siguin 

finalitats expressades al paràgraf anterior, els estaments oficials als quals estem obligats a cedir les seves dades, 
així com els centres sanitaris corresponents en cas d’urgència.La negativa a facilitar les dades demanades suposarà la impossibilitat de ser atès 
ordinàriament en els nostres serveis i tindrà com a conseqüència la impossibilitat de participar en les activitats sol·licitades.En tot cas i en qualsevol 

ment, podeu consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-vos que tractem les vostres dades dirigint-vos a les nostres oficines, situades 
alcarrer Numància, 149 de Barcelona, on us facilitarem els impresos oficials oportuns i adequats a la vostra pretensió. Tot això segons el que estableix 
la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'RD 1720/2007 de 21 de desembre dede
mateixa, la Llei 34/2002, d' 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la linformació i del Comerç Electrònic i les Directives 95/46/CE i 2000/31/CE.La 
gestió d'aquests indicadors i la responsabilitat de l'ús que se'n faci a la Fundació Pere Tarrés correspon a la Fundació Pere

ponsable de l'ús indegut del recurs i dels seus continguts per part dels pares i/o representant legal. El pare, mare i/o repr
de l'infant serà l'únic responsablede les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per un ús inadequat dels seus serveis o 
continguts publicats en el bloc i/o en el dia a dia del'activitat. 

Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor   -Fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a
Fotocòpia del DNI nen/a (o llibre de família)  -Fotocòpia del llibre de vacunes del nen/

10-14 
JULIOL 

17-21 
JULIOL 

24-28 
JULIOL 

  

 

  

 IMPORT 

30€ (i nen/a)
50 ( 2 germans )
60€ ( 3 germans) 

6.20€/dia

Fitxa d’inscripció EXTIUEXTREM  2017 

   

Data naixement Núm.  

del que acabeu de consignar, o bé per a urgències) 

                          , autoritzo el meu 

i a les sortides en la zona que 

ons medicoquirúrgiques que 

es realitzaran fotografies i s’enregistrarà vídeo per fer un reportatge i penjar-ho al blog 
. La signatura d’aquest document autoritza a que la imatge del/la menor a qui representa pugui aparèixer en fotografies o 

Pere Tarrés amb la finalitat de 

La Fundació Pere Tarrés us informa que disposa d’un fitxer automatitzat amb dades de caràcter personal, així com un arxiu documental i un altre 
contenen dades i informació de caràcter personal que formen part de la BASE DE DADES GENERAL D’ADMINISTRACIÓ 

La finalitat de la seva creació, existència, manteniment i ús és el tractament de la informació i les dades amb la 
vos informats de les nostres activitats i donar compliment a les finalitats de la 

i col·laboradors de La Fundació Pere Tarrés que siguin 
finalitats expressades al paràgraf anterior, els estaments oficials als quals estem obligats a cedir les seves dades, 

d’urgència.La negativa a facilitar les dades demanades suposarà la impossibilitat de ser atès 
participar en les activitats sol·licitades.En tot cas i en qualsevol 

vos a les nostres oficines, situades 
Tot això segons el que estableix 

la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'RD 1720/2007 de 21 de desembre dedesenvolupament de la 
t de la linformació i del Comerç Electrònic i les Directives 95/46/CE i 2000/31/CE.La 

gestió d'aquests indicadors i la responsabilitat de l'ús que se'n faci a la Fundació Pere Tarrés correspon a la Fundació Pere Tarrés. La fundació Pere 
ponsable de l'ús indegut del recurs i dels seus continguts per part dels pares i/o representant legal. El pare, mare i/o representant legal 

n ús inadequat dels seus serveis o 

Fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a 
Fotocòpia del llibre de vacunes del nen/a 

TOTAL 

 

 



 
 
Per tal de garantir la màxima seguretat dels nens us demanem que ompliu la següent butlleta 
per informar als educadors/es sobre la forma d’actuar un cop finalitzi la jornada del 
ExtiuExtrem.  
 

En/na............................................................................... com a pare/mare o tutor del 

nen/a:.........................................................................informo que: (marqueu només una x ): 

 

El nen/a es poden tornar a casa sols un cop finalitzi l’activitat del ExtiuExtrem i, per tant, 
autoritzo als educadors/es a deixar-los marxar després d’acabar la jornada. 
 
El nen/a o nens/es seran recollits per un familiar un cop finalitzi l’activitat del ExtiuExtrem, 
per tant, demano als educadors/es que no els deixin marxar sense el corresponent 
acompanyant. Em comprometo a estar present a les 14h del migdia, o si és el cas de que 
estigui al menjador a les 15h, hora d’acabament de la jornada, o altres horaris que es 
determinin per altres activitats que es puguin programar. 
 
Altres situacions ( especifiqueu) 
 
 

signatura i data 

 

 

 

FITXA MÈDICA I ALTRES DADES D’INTERÈS 
 

Nom i cognoms del nen/a:.................................................................................................. 

Edat .................................................................................................................................... 

Es mareja amb facilitat?     SI  NO 

A les excursions, es cansa molt aviat?                SI  NO  

Sap nedar?        SI NO       

Necessita salvavides?      SI    NO 

Està sota algun règim alimentari especial?   SI  NO 

Indicar-ho............................................................................................................................ 

Hi ha algun aliment o component que no pugui ingerir?             SI  NO 

Indicar-ho............................................................................................................................ 

Pren algun medicament?     SI  NO 

Indicar-ho............................................................................................................................ 

Ha estat intervingut quirúrgicament?    SI  NO 

Indicar-ho............................................................................................................................  

Pateix alguna al·lèrgia?         SI  NO 

Indicar-ho............................................................................................................................  

Malalties que pateix  més sovint:  Diarrees              Hemorràgies nasals    

Restrenyiment         Asma        Altres malalties a destacar:................................. 

Trastorns psicològics, afectius, emocionals: ................................................................................. 

Altres observacions que consideri interessants: 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

Així mateix, el sotasignant declara que la persona interessada no presenta cap dificultat que impedeixi una 
normal relació en comunitat. 

 

Signatura i data 

 

taouser
Máquina de escribir
,

taouser
Máquina de escribir
de

taouser
Máquina de escribir
de 2017
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