FITXA D’INSCRIPCIÓ
DADES DEL PARTICIPANT
Nom i cognoms:
Curs actual (2019/20):				
Va a l’escola de Font-Rúbia, participa a l’escola esportiva i/o en algun ball folkloric?
SI		 NO
DADES DE LA FAMÍLIA
Nom i cognoms (mare/pare/tutor):

DNI:

Adreça:

CP / Població:
Telèfons de contacte:
Correu electrònic:
Autoritza les comunicacions electròniques

CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDÈS
Av. Catalunya, 14
08720 Vilafranca del Penedès
93 817 37 36
jespe@jespe.org
www.jespe.org
De Dilluns a Dijous
de 9:30h a 13:30h i de 16:00h a19:30h
Divendres de 9:30h a 13:30h
facebook.com/consellesportiu.altpenedes

Observacions:

Signatura / Nom complet de la persona responsable:

Data:

CAL PORTAR LA BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ AMB LA
FOTOCÒPIA DE LA TARGETA SANITÀRIA JUNTAMENT
AMB LA DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT I LA
DOCUMENTACIÓ CORRESPONENT A ELLA ABANS DEL
22 DE JUNY A LES OFICINES DE L’AJUNTAMENT.

Regidoria d’Ensenyament
Telèfon 93 897 92 12
E-mail: fontrubi@diba.cat

EDATS:

GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ 2020

Petits: Nens/es que han cursat P3,P4 i P5
Mitjans: Nens/es que han cursat 1r i 2n
Grans: Nens/es que han cursat 3r, 4t, 5è i 6è
Joves: Nois/es que han cursat 1r d’ESO i fins els 17 anys.

HORARI:
Tots els matins de 9 a 13 del migdia.
Possibilitat de servei d’acollida de 8 a 9 del matí.
Possibilitat de servei de menjador de 13 a 15 del migdia (amb
carmanyola).

DESCOMPTES:
L’Ajuntament de Font-rubí subvenciona el 50% a totes aquelles
families empadronades i/o vinculades al municipi de les següents
maneres: que els seus fills siguin membres actius d’algun ball,
hagin realitzat activitats a l’Escola Esportiva o hagin anat a l’escola
Font-rúbia en aquest darrer curs.

PREUS: ( marqueu amb una X )
Tots les sortides i activitats estan
incloses al preu.

Sense

Amb

descomptes

descomptes

Servei acollida 4 setmanes

32 €

32 €

Servei acollida 5 setmanes

40 €

40 €

Casal matí 4 setmanes

192 €

96 €

Casal matí 5 setmanes

CONSENTIMENT DEL TUTOR LEGAL PER AL TRACTAMENT DE
LES DADES PERSONALS DEL MENOR

MONITORS I MONITORES:

Pel Reial Decret-Llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per
a l’adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea, en
compliment del Reglament General de Protecció de Dades -UE- 2016/679,
articles, 5, 6 i 7, i per l’LOPD 3/2018, de 5 de desembre, de garantia dels
drets digitals, en el seu Títol II i els seus articles, se l’informa que el Responsable del Tractament de les seves dades és: CONSELL ESPORTIU DE L’ALT
PENEDÈS G58056722, PASSATGE DE L’ESPORT 1. 08720 VILAFRANCA
DEL PENEDÈS (BARCELONA) .

ACTIVITATS
PETITS I MITJANS

CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDÈS, tracta la informació i les dades
personals que ens faciliten els menors de manera lícita, lleial i transparent
en relació amb l’interessat, amb finalitats determinades, explícites i legítimes
i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquestes
finalitats, d’acord amb l’article 89, apartat, 1; el tractament ulterior de les
dades personals amb finalitats d’arxiu en interès públic. S’adoptaran totes
les mesures raonables per a què se suprimeixin o rectifiquin sense cap
dilació les dades personals que siguin inexactes respecte a les finalitats per
a les que es tracten. Seran tractades de tal manera que es garanteixi una
seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra
el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la pèrdua, destrucció o dany
accidental mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades. En el cas de què el Responsable del Tractament realitzi decisions
informatitzades o elabori perfils amb les dades personals, haurà d’informar
a l’interessat amb anterioritat. L’interessat té dret a presentar reclamacions a
l’Autoritat de Control.
Només se cediran les dades de l’interessat per obligació legal, per al
tractament comptable i fiscal o per motius relacionats amb el servei ofert per
l’empresa mitjançant un contracte de Prestació de Serveis entre el Responsable del Tractament i l’Encarregat del Tractament.
El menor podrà exercir el dret de supressió o la revocació d’aquest consentiment així que compleixi 14 anys.

220 €

110 €

Servei menjador 4 setmanes

64 €

64 €

Finalitat: gestió del servei del casal d’estiu 2020

Servei menjador 5 setmanes

80 €

80 €

Els interessats podran exercir els drets d’accés, oposició, rectificació,
supressió, limitació i portabilitat, dirigint-se a l’adreça del responsable del
tractament.

SETMANA COMPLEMENTARIA
Acollida 8€

Matí 24€

DEL 3/8 AL 7/8 ( marqueu amb una X )
Menjador 16€

EN CAS DE PARTICIPAR 4 SETMANES
SELECCIONA LA SETMANA QUE NO VINDRÀ
29/6 AL 3/7

6/7 AL 10/7

20/7 AL 24/7

27/7 AL 31/7

13/7 AL 17/7

Els sotasignats, com a titulars de la pàtria potestat/tutors legals, donen el seu
Consentiment per al tractament de Dades de Caràcter Personal del menor,
incloent-hi la seva imatge, per a les finalitats exposades i per aparèixer en
fotografies i vídeos del casal. També s’autoritza a l’infant a participar de
totes les activitats programades al Casal i es fa extensiva l’autorització a les
decisions mèdiques, en cas d’extrema urgència, sota la direcció facultativa
pertinent.
Sr/a:________________________________________ NIF: _________________
Sr/a:________________________________________ NIF: _________________
A:_______________________ a ______ de __________________ de ________

TOTAL 							€

TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA AL COMPTE CORRENT
BANC SABADELL ES82 0081 1712 9700 0100 4411
Cal especificar el nom del nen/a i afegir “Guardiola”.

Signatura del/s Titular/s de la Pàtria Potestat o Tutor/s Legal/s:

Joves i monitors titulats del Consell Esportiu.

•
•
•

Jocs i tallers
Sortides d’un dia
Acampades temàtiques

GRANS
•

Jocs i tallers

•

Esports

•

Travessa
(A confirmar)

•

Acampades

JOVES
•

Activitats per a joves

•

Sortides d’un dia

•

Acampades

•

Travessa
(A confirmar)

NOTA IMPORTANT:
Per motius d’organització, tant per la contractació de monitors/es i activitats com per la formació dels grups d’edat, és
imprescindible que es lliuri la butlleta d’inscripció abans del
22 de juny.
El pagament de les quotes, enguany es gestionarà a través
del Consell Esportiu i haureu de fer una transferència bancària especificant “nom del nen/a - Guardiola” amb l’import
total i portar el resguard a l’ajuntament juntament amb la
butlleta d’inscripció.

REUNIÓ
INFORMATIVA
GENERAL

Dilluns 22 de Juny
a les 20 h
Al Poliesportiu

