INFORMACIÓ GENERAL
L’Ajuntament de Mediona us presenta el Casal d’Estiu
2021.
El Casal d’Estiu és una proposta lúdica, esportiva
i educativa, amb diverses activitats, excursions,
sortides, esports, piscina i tallers que ens faran
descobrir algunes de les coses properes que
ens envolten, i d’altres de més llunyanes que
desconeixem.
PERÍODE D’INSCRIPCIONS
Fins el 28 de maig
Per formalitzar les inscripcions cal portar:
• Fitxa d’inscripció
• Comprovant bancari de pagament (especificar el
nom del nen/a)
• Fotocòpia targeta sanitària CatSalut
• És obligatori portar el carnet de vacunes
actualitzat
• Fitxa informativa de responsabilitat dels tutors
(document adjunt)
DATES I HORARIS
Del 28 de juny al 23 de juliol amb horari de 9h a
13.30h.
SERVEI D’ACOLLIDA
Servei d’acollida de 8h a 9h amb un mínim d’inscrits,
i amb un preu de 2€ per infant/dia, a pagar en la
recollida del dia anterior.
EDATS I LLOC
Grups de Mainada, Petits i Mitjans (de P3 a 2n), a
l’Escola la Fassina, C/Escoles s/n.
Grup de Grans i Joves (de 3r de Primària a 4t d’ESO),
a la Zona esportiva de Mediona, Poliesportiu
Municipal Antoni Ramallets.
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MEDIONA 2021
28 de juny al 23 de juliol
Inscripcions
del 3 al 28 de maig

CONSENTIMENT EXPRÈS
D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual
es deroga la Directiva 95/46/CE, i amb la Llei orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
les dades seran incorporades al fitxer d’aquest ajuntament per a
la gestió específica de la seva sol·licitud, del qual és responsable
l’ajuntament de Mediona i es cediran al Consell Esportiu de l’Alt
Penedès i a la companyia asseguradora.
Podeu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades,
mitjançant escrit adreçat a l’ajuntament de Mediona, Dr. Trueta,
10, 08773 Mediona, tel. 938 985 002 o per la Seu Electrònica
de l’ajuntament de Mediona.
Podeu contactar amb el Delegat de Protecció de dades a través
de l’adreça electrònica: dpd.ajmediona@diba.cat

FITXA D’INSCRIPCIÓ
Dades del pare / mare / tutor

4 setmanes

150 €

Nom i cognoms:

3 setmanes

120 €

2 setmanes

90 €

1 setmana

60 €

Estiu Jove

230 €

DNI:			

Telèfon:

E-mail:

Autoritzo a participar al Casal d’Estiu de Mediona 2021
al meu fill / filla / tutelat:
Nom i cognoms:
			

DNI:

Data de naixement:

Adreça:

Signant en els següents apartats, mostreu la vostra conformitat
i consentiment exprés a:

Codi Postal: 		

Població:

Tractament de dades personals:

Telèfons de contacte:

Estic d’acord i autoritzo expressament el tractament i la
cessió de les dades incloses en aquesta “fitxa d’inscripció”.
□ Si □ No

Tractament d’imatge i veu:

Talla: □4

□6

□8

□10

□12

□14

Servei de Menjador

Participació activitats programades:

Opció Carmanyola, 3 €/dia.
Amb un mínim de nens interessats: □ Si

Autorització decisions mèdiques:

Autoritzo al personal facultatiu pertinent a prendre
les decisions mèdiques en cas d’extrema urgència.
□ Si □ No

Beneficis fiscals
A sol·licitar per les families inscrites al Casal d’Estiu 2021,
d’acord amb la renda familiar segons barem escalat que
determina l’Ordenança Fiscal 26, article 5.

Marca amb una creu cada setmana d’assistència:

□S

□L

□XL

□ 1ª (28 de juny al 2 de juliol)
□ 2ª (5 al 9 de juliol)
□ 3ª (12 al 16 de juliol)
□ 4ª (19 al 23 de juliol)
Servei d’acollida (2 €/dia): □ Si

Atenent el que disposa l’art. 18.1 de la Constitució espanyola,
que regula el dret de la pròpia imatge, estic d’acord i
autoritzo expressament la cessió d’imatges i veu del meu
fill per a la realització de materials audiovisuals que poden
ser incorporats en llibres, catàlegs, cartells, o en qualsevol
altre tipus de suport audiovisual o telemàtic, sempre per ser
difosos amb finalitats informatives, educatives, de recerca,
o promocionals i anàlogues, vinculades al casal d’estiu.
□ Si □ No
Autoritzo al meu fill/a/tutelat a assistir al Casal d’Estiu de
Mediona 2021 i a participar en totes les activitats programades.
□ Si □ No

PREU I PAGAMENT

Hi ha la possibilitat de realitzar aquest servei sempre que hi
hagi un número mínim d’interessats.

Cal fer l’ingrés al número de compte corrent de Banc
Sabadell ES74 0081 1651 1900 01012009 especificant
Casal d’Estiu de Mediona 2021 i el nom del nen/a.

L’horari seria de 13.30 h a 15 h a l’Escola La Fassina.
Preu aproximat 120 € al mes.
Utilitzaries aquest servei? □ Si

□ No

□ Ocasionalment
□ No

INFORMACIÓ ADDICIONAL
Escriviu dades que considereu importants i que han de
conèixer els monitors:

Signatura / Nom complet de la persona responsable:

Medicació: □ Si

□ No Especificar:

		
Al·lèrgies: □ Si

□ Vull i consento rebre comunicacions i notificacions

electròniques de totes les actuacions i resolucions
relacionades amb aquest telèfon mòbil
i e-mail

□ No

Data:

□ No Especificar:

		
Sap nedar: □ Si □ No
Altres:

