
NÚM DE COMPTE

Signatura del/de la titular del compte :

Full d’inscripció

DADES PERSONALS   

Num :______  Pis :______  Porta :______

C.P. :_______________________________  

Telèfon casa :______________________   

mòbil :_____________________________

mòbil :_____________________________

Curs :______  Escola :___________________________________________________

Nom i cognoms del nen/a :_____________________________________________

Adreça :_____________________________________________________  

Població :___________________________________________________

e-mail :_____________________________________________________  

Nom pare :__________________________________________________  

Nom Mare :__________________________________________________

24 de desembre

29 al 31 de desembre

2 de gener

5 de gener

7 de gener

Marqueu amb una X en sense dinar o amb dinar i a l’acollida poseu l’horari a fer.

DADES BANCÀRIES     

Autorització de càrrec bancari Sr./Sra. :__________________________________________________
Autoritzo el càrrec, al meu compte de l’import del casal de Nadal.

DIES                            Sense dinar        Amb dinar        Acollida mati        Acollida tarda

E  S  

_____________________________________________________________

FOTO



DADES MÈDIQUES  >   Cal adjuntar foto nen/a fotocòpia de la targeta sanitària i carnet de vacunes     

És al·lèrgic/a algún aliment :  >  SÍ           NO           NO RECUNEGUT        

En cas firmatiu,quin? :______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

És al·lèrgic/a algún medicament :  >  SÍ           NO           NO RECUNEGUT        

En cas afirmatiu,quin? :_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Segueix algún tractament farmacològic diariament :  >  SÍ           NO

En cas afirmatiu, quin i dosis? :_____________________________________________________________________________

Pateix al·lèrgia respiratòria? :  >  SÍ           NO

En cas afirmatiu, quin tractament se li administra :__________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

En cas de necessitar algun analgèsic pot prendre? :  >  Dalsy         Apiretal         Gelocatil         Altres :_________

Observacions :_____________________________________________________________________________________________

AUTORITZACIONS

1 ]  Ser fotografiat durant la realització de les activitats  del casal de Nadal i que pugui 
aparèixer en fotografies corresponents a publicacions del centre

2 ]  A assistir al Casal de Nadal  organitzat per l´AMPA i accepto les condicions de les 
activitats, les sortides pel poble i de les decisions que prenguin els responsables

3 ]  Autorització les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas 
d’extrema urgència , sota la pertinent direcció facultativa.

4 ]  Autoritzo al meu fill/a  que marxi sol/a a casa. 

Autoritzo a les següents persones a recollir al meu fill/a:

En/na :_____________________________________________________________________________ com a mare/pare/tutor

Amb DNI :__________________________________

Nom                                                                  Parentiu                             Telèfon

Signatura del pare, mare o tutor/a :

_____________________________________________________________

Protecció de dades: En compliment del que preveu l'art.5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter 
personal, us informen que les dades personals que proporcioneu s'incorporaran i es tractaran en el fitxer “Registre associats” del qual és 
responsable l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Purificació Salas. La finalitat del fitxer és la gestió del registre d’associats i la 
gestió econòmica de les activitats que es gestionen a través de l’associació. Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i 
oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la normativa vigent. Per exercir aquests drets heu d'enviar un correu electrònic a 
ampa@ampapurisalas.cat o emplenant i signant el registre que us facilitaran al despatx de l’AMPA. La cancel·lació de les dades impossibilita 
l’alta com a soci a l’AMPA. Número de Registre 214000066-L.

 SÍ      NO


