FORMULARI

D’INSCRIPCIÓ I CONDICIONS GENERALS - FUN AND LEARN

Casal d’estiu de Tavèrnoles de 2018 (25 de juny al 2 d’agost – i del 03 al 07 de setembre)
Dades del/de la participant
Nom
1r cognom
2n cognom
Data naixement
En cas d’urgència durant l’activitat cal avisar a: (nom, cognoms, telèfon, relació amb la
participant)
Escola
Com ens heu conegut?
Autorització paterna (a omplir pels pares o tutors del participant que s’inscriu):
___________________(nom pare/mare/tutor) amb DNI_______________ autoritza i
presta la seva conformitat per a que el seu fill/a _____________________________
participi en el Casal d’estiu de Tavèrnoles organitzat per Fun and Learn i en les següents
activitats:
piscina,
cavalls,
esports,
teatre,
manualitats,
excursions,
colònies, A la localitat de Tavèrnoles entre els dies 25/06/2018 i el 07/09/2018.
(Firma del pare, mare o tutor/a)

Dates d’inscripció
Setmana del 25 al 29 de juny
Setmana del 2 al 6 de juliol
Setmana del 9 al 13 de juliol
Setmana del 16 al 20 de juliol

Setmana del 23 al 27 de juliol
Setmana del 30 de juliol al 2 d’agost
Setmana del 3 al 7 de setembre

Informació sanitària i personal del/de la participant
Sap nedar
Si
No
Pateix enuresi nocturna
Si
No
Sap anar amb bici
Si
No
Pateix insomni
Si
No
Es mareja amb facilitat
Si
No
Pateix hemorràgies nasals
Si
No
Es cansa molt aviat a les excursions
Si
No
Té dificultat a l’hora de menjar
Si
No
Té dislèxia
Si
No
Altra informació que considereu d’interès
Segueix algun règim alimentari especial?
Quin i per què?
Pren algun medicament diari? Quin?
Dosi i administració
Es al·lèrgic?
A què?
Pren algun medicament per a l’al·lèrgia?
Quin?
Se li han posat totes les vacunes que li pertoquen segons el calendari de vacunacions?
Data de l’última dosi antitetànica:
Ha estat intervingut quirúrgicament?
Si
No
De què?
Sap nedar?
Si
No
Porta taps a les orelles per nedar?
Si
No
Porta maniguets per nedar?
Si
No
Altra informació que considereu d’interès:
Altres dades d’interès
És el primer any que participa al Casal de Tavèrnoles?

Si

No
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Material que cal portar
Cada dia al matí portarem una bosseta amb l’esmorzar, i en una altre bosseta el material de
piscina/jocs d’aigua (banyador, tovallola i xancletes lligades/crocs).
Informació important
Cal fer arribar aquesta inscripció emplenada i signada a: l’Ajuntament de Tavèrnoles, 08519
Tavèrnoles. Cal adjuntar una còpia del carnet de vacunes i una còpia de la targeta sanitària.
Declaració i autoritzacions familiars a Fun and Learn SL
Nom i Cognoms:
DNI:
Com a pare/mare/tutor legal
DECLARO:
1.
Que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud, així com la documentació que
s’adjunta, i que estic obligat/obligada a comunicar a Fun and Learn de qualsevol variació que
pogués produir-se d’ara endavant.
2.
Que estic informat/da del contingut de l’apartat de comunicació que consta en aquesta
sol·licitud.
3.
Que el/la jove que participa a les estades no presenta cap dificultat que impedeixi una normal
relació en comunitat i que està vacunat/da segons la normativa sanitària vigent.
AUTORITZO:
El meu/meva fill/a o tutelat/da a assistir a l’activitat sol·licitada d’acord amb les condicions
establertes. Aquesta autorització és extensiva a les decisions medicoquirúrgiques que calgui
adoptar en cas d’extrema urgència, sempre a l’empara de la pertinent direcció mèdica facultativa.
Que Fun and Learn faci fotografies/filmacions de les activitats i dels/de les participants durant el
desenvolupament de les estades, per fer-ne ús en el marc de les actuacions de Fun and Learn, per
tota la durada dels drets d’imatge i per a la seva difusió i reproducció.
Que el personal responsable traslladi el meu/meva fill/filla o tutelat/da amb el vehicle privat
destinat a l’ús d’emergències i/o activitats, amb les mesures de seguretat pertinents.
Que l’empresa Fun and Learn, SL informi la meva família de les activitats que dugui a terme en
els seus àmbits de competència.
En relació al subministrament de medicaments:
Que el personal responsable de les estades administri la mediació que s’especifica en aquest
document i/o la medicació que s’indiqui en un document per escrit en el moment de l’ inici de les
estades.
Que el personal responsable de les estades administri analgèsics, si es considera convenient,
segons la prescripció del medicament. En tots els casos s’informarà a les persones tutores.
Si s’escau, indiqueu el tipus d’analgèsic: Ibuprofè
Paracetamol
Comunicació de Fun and Learn a la persona sol·licitant
Les dades que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer Base de dades Fun and Learn, creat amb
finalitats de gestió d’activitats i estades de lleure. No seran cedides a terceres persones. En omplir
aquest formulari, entenem que ens autoritzeu a portar a terme aquest tractament. En qualsevol
moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació
adreçant-vos a cesc@funandlearn.com
Lloc i data:

(Firma del pare, mare o tutor/a)
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INFORMACIÓ GENERAL DE FUN AND LEARN I MATERIAL NECESSARI:
Punts importants a tenir en compte:
1) Suggerim que el/la vostre/a fill/a porti roba adequada per a participar a les activitats.
2) Material per piscina (tovallola, banyador, xancletes, crema protecció solar i ulleres d’aigua i
maneguets si cal), cantimplora d’aigua i gorra.
3) Material electrònic: no portar cap tipus de material electrònic.
4) Etiquetes: la roba i la resta del material ha d’anar marcada amb el nom del vostre fill/a per
evitar possibles pèrdues.
5) Telèfon d’urgències al qual podeu trucar en qualsevol hora en cas d’emergència:
627 027 774 i 637 408 013.

TARIFES CASAL D'ESTIU 2018
1er germà 2n germà
1 setmana
45 €
40 €
2 setmanes
80 €
75 €
3 setmanes
120 €
115 €
4 setmanes
150 €
145 €
5 setmanes
160 €
155 €
6 setmanes
160 €
155 €
Setmana de setembre
45 €
40 €
Servei Bon dia (8:30-9:00h)

1 €/dia

Servei Menjador (13:00-15:00h)

5 €/dia

Us recordem que divendres dia 3 d’agost és FESTA LOCAL, i per tant, no hi haurà casal.

