INSCRIPCIÓ A LES COLÒNIES 2019
Dades del sol·licitant
Nom i cognoms

DNI/NIE

Domicili
Localitat

CP

Telèfon mòbil

Telèfon

Adreça electrònica
Edat

Escola

Curs

Família nombrosa

Sí

No

Família monoparental

Sí

No

Carnet jove del participant

Sí

No

Sol·licita beca

Si

No

Contacte en cas d'emergència
Durant l'activitat, en cas d'emergència cal avisar a:
Nom i parentiu amb l'infant

Telèfons

Nom i parentiu amb l'infant

Telèfons

Nom i parentiu amb l'infant

Telèfons

AUTORITZACIÓ PARE / MARE / TUTOR/A
Nom i cognoms

DNI/NIE

autoritzo la participació de/la meu/va fill/a en les Colònies d'estiu 2019, que organitzen el departament d'Infància de l’Ajuntament de
Montornès del Vallès i l'Esplai Panda i n'accepto les condicions. Faig extensiva aquesta autorització a les decisions medico-quirúrgiques que
fos necessari adoptar en cas d'extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa.
Autoritzo

No autoritzo

que la seva imatge pugui aparèixer en fotografies corresponents a les activitats organitzades durant les
Colònies d'estiu. Aquestes fotografies es destinaran a difusió pública no comercial. En qualsevol
moment podeu revocar aquest consentiment mitjançant un escrit dirigit al Departament d’Infància situat
al CI Pintor Mir, Plaça de Joaquim Mir, 1 · 08170 · Montornès del Vallès.
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DADES MÈDIQUES
Dades sanitàries
Ompliu totes les caselles encara que la resposta sigui negativa
És al·lèrgic a algun medicament?

Sí

No

En cas afirmatiu, a quin

Al·lèrgies ambientals?

Sí

No

En cas afirmatiu, quina

Afeccions freqüents?

Sí

No

En cas afirmatiu, quina

Segueix algun tractament mèdic?

Sí

Duu pròtesis (ulleres, audífons...) ?

No

Sí

No

En cas afirmatiu, quin
En cas afirmatiu, quina

Dades nutricionals
Celíac

Sí

No

Comentaris

Diabètic

Sí

No

Comentaris

Altres al·lèrgies alimentàries
Altres dietes especials

Sí

No

Sí

No

Comentaris
Comentaris

Altres dades
Pot realitzar qualsevol activitat
física amb normalitat

Sí

No

Comentaris

Pateix enuresi nocturna

Sí

No

Comentaris

Es mareja a l'autocar

Sí

No

Comentaris

Pateix insomni

Sap nedar

Sí
Sí

No
No

Comentaris

Comentaris

Centre Infantil Pintor Mir · Plaça de Joaquim Mir, 1 · 08170 · Montornès del Vallès · Tel. 671 001 527
www.montornes.cat · pintormir@montornes.cat

Molt important
En cas que el nen/nena hagi de prendre algun medicament indiqueu-ne el nom, l'horari i manera de subministrar-lo. No subministrarem cap
medicament que no vagi acompanyat de la corresponent prescripció mèdica:

Autorització per subministrar medicaments
Per motius legals i de seguretat és necessari emplenar la següent autorització sobre els medicaments que els/les monitors/es poden
subministrar als infants.
Nom i cognoms

DNI/NIE

en qualitat de pare, mare o tutor/a legal, autoritzo l’equip de monitors/es de les colònies d’estiu 2019, organitzades per l’Ajuntament de
Montornès i l’Esplai Panda, a donar, en cas que fos necessari,algun dels següents medicaments al meu fill/filla, tutelat/da:
Topiònic o betadine (desinfecció de ferides que substitueix l’alcohol)
Aspirines o gelocatil (analgèsics, malestar general)
Trombocid (dolors de tipus traumatològics: hematomes, esquinços ...)
After-bitten (picadures d’insectes)
Silvederma crema (cremades de primer i segon grau)
També tiretes, benes, gases, sabó o altres per netejar ferides
Declaro que són certes les dades exposades i accepto les conseqüències que se’n derivin de qualsevol omissió d’informació

Autorització per a consultar dades a altres administracions
Autoritzo l'Ajuntament de Montornès del Vallès a consultar en altres administracions les dades següents:
•
•

Títol de família nombrosa
Títol de família monoparental

No autoritzo a que es consultin les dades per a la resolució d'aquesta sol·licitud i per tant aporto l'original dels documents relacionats a
l'apartat anterior

Informació de la sol·licitud
Vull rebre notificacions electròniques relaciones amb aquesta sol.licitud
L'adreça electrònica servirà per enviar-vos un avís de notificació electrònica, en cas de nomenar representant serà aquest qui rebrà l'avís de
notificació. El correu d'avís només tindrà efectes informatius i que si no el rebeu, no impedirà que es consideri feta la notificació.
Transcorreguts
10
dies
naturals
l'acte
es
donarà
per
notificat.
Per
a
més
informació
accediu
a
https://www.montornes.cat/seu_electronica/informacio-municipal/notificacions-i-altres-comunicacions-electroniques
Si a més d'aquest avís, voleu rebre un SMS al vostre telèfon mòbil, especifiqueu el número

Montornès del Vallès,

de/d'

de

(Signatura)
Protecció de dades
Les vostres dades són tractades per l'Ajuntament de Montornès del Vallès en relació a la gestió i tramitació de les sol·licitud inscripció a colònies 2019. La base
jurídica del tractament és el compliment d'una missió feta en interès públic, exercici de poders públics, compliment d'obligació legal i/o consentiment inequívoc
al posar-se en contacte amb l'Ajuntament i facilitar les vostres dades per a la gestió del servei demanat. Les dades de caràcter personal no poden ser cedides
ni comunicades a tercers, llevat dels supòsits legalment previstos. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació o
oposició al tractament, presentant la instància específica per cadascun dels supòsits o be la instància genèrica que trobareu a la seu electrònica, d'acord amb
allò establert en la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals i en el Reglament General de Protecció de
dades UE 2016/679. Podeu ampliar aquesta informació a: https://www.montornes.cat/utilitats/proteccio-de-dades-personals
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