
 

INSCRIPCIÓ ESCOLA DE LLEURE  

VIU L’ESTIU 2015 
  
 Ajuntament de Riudoms 
Regidoria de Joventut i Lleure 

 

D’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal 15/1999, us informem que les dades que se sol·liciten en aquest formulari s’inclouran en un 
fitxer automatitzat i s’utilitzaran per gestionar el servei sol·licitat i/o oferir-vos informació sobre activitats i serveis. Aquestes dades podran ser cedides a 

qualsevol organisme oficial que les sol·liciti. Si desitgeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu un escrit a 

l’Ajuntament de Riudoms, c/Major, 52, 43330 Riudoms. 

 

 

 

Inscripció Núm. 

Dades del/de la Nen/a     

Cognoms:  Nom:  
Data Naixement:   __ / __ / _____ 

Nivell escolar: __________ 

 Sap Nedar?    Gens    Una mica, amb flotador    Sí, neda tot sol    Sí, molt 

 Sap anar amb bicicleta?         Gens           Una mica          Molt  Té bicicleta?            Sí           No    

 Té impediments físics?  Quins? 
 

 Pateix malalties cròniques o al·lèrgies?  Quines? 
 

 Es pren alguna medicació?  Quina?  Amb quin horari? 
 

 Altres observacions que consideri que el seu monitor ha de conèixer: 
 

 

Autorització sortida de l’escola     

 Autoritzeu al vostre fill/a a realitzar tot SOL la sortida a les 13:00 hores, 

a les 15:00 hores o les 16:00 hores de l’Escola de Lleure 2015?           Sí           No    

 Quines persones autoritzeu per recollir el vostre fill/a a la sortida de l’Escola de Lleure 2015? 

 Persona autoritzada 1: ____________________________________________ 

 Persona autoritzada 2: ____________________________________________ 

 Persona autoritzada 3: ____________________________________________ 

 

Dades del Pare / Mare o Tutor      

Cognoms:  Nom:  DNI:  

Adreça:   Població:  CP:  

E-mail:  Telèfon 1:  Telèfon 2:  

Autoritzo el meu fill/a, les dades del qual consten en aquesta fitxa, a participar en totes les activitats programades en l’Escola de Lleure “Viu l’Estiu 
2015”.  Tanmateix, autoritzo a que pugui ser atès/esa en cas d’accident o malaltia. Autoritzo la reproducció de les imatges de l’Escola de Lleure en 
qualsevol publicació de l’Ajuntament. 
Només es poden inscriure a l’Escola de Lleure aquells nens que els seus pares o tutors estiguin empadronats a Riudoms. 

 

Preu de la Inscripció 
 * Els serveis d’acollida, reforç, menjador i ampliació de tarda, es prestaran en funció del nombre 
d’inscripcions totals de cada torn. 

1r TORN (del 29 de juny al 10 de juliol) 2n TORN (del 13 al 24 de juliol) 

Reforç (09:00 a 10:00) 35,00 € Reforç (09:00 a 10:00) 35,00 € 

Acollida matinal (09:00 a 10:00) 35,00 € Acollida matinal (09:00 a 10:00) 35,00 € 

Escola de Lleure (10:00 a 13:00) 70,00 € Escola de Lleure (10:00 a 13:00) 70,00 € 

Menjador (13:00 a 15:00) 60,00 € Menjador (13:00 a 15:00) 60,00 € 

Ampliació tarda (15:00 a 16:00)  20,00 € Ampliació tarda (15:00 a 16:00) 20,00 € 

SUMA 1r Torn.......................  SUMA 2n Torn.......................  

                                                  TOTAL 2015                 

 

 

 

 

Signatura del Pare/Mare o Tutor       Segell de l’Administració 

 


