
INSCRIPCCIÓ A L’ESCOLA D’ESTIU 2018 AL CEIP SA MARINA DE LLUCMAJOR 

DADES DEL PARTICIPANT
NOM COMPLET DE L’INFANT

EDAT

CURS

COL.LEGI

DATA DE NAIXEMENT

ADREÇA, CODI POSTAL I POBLACIÓ

TELÈFON D’URGÈNCIA

ALTRES TELÈFONS

E-MAIL

NÚMERO DE SOCI DE L’APIMA

INFORMACIÓ SANITÀRIA (al·lèrgies, medicaments,  …)

ALTRES OBSERVACIONS

SERVEIS

Quin mes/setmanes voleu reservar? (Concretar de quin dia a quin dia. Exemple: de dilluns dia 2 de juliol a 
divendres dia 13 de juliol.

VOLEU FER ÚS 
DEL SERVEI DE…:

ENCERCLAU L’OPCIÓ ESPECIFICAU L’HORA

MATINET SI, FIXE         SI, EVENTUAL             NO Hora d’arribada: 

HORABAIXA SI, FIXE         SI, EVENTUAL             NO Hora de recollida: 

SERVEI DE 
MENJADOR

ENCERCLAU L’OPCIÓ Quins dies de la 
setmana vendrà?

MENJADOR SI, FIXE (6euros)          SI, EVENTUAL(7’5euros)          NO
(3 dies o més
a la setmana)                

BERENAR Estarieu interessants amb el servei de berenar?     SI    NO
(Entrepà de ca’n Vicens més suc o fruita 1’5 euros)



AUTORITZACIÓ PER A PARTICIPAR DE LES ACTIVITATS DE L’ESCOLA D’ESTIU 
2018 DEL CEIP SA MARINA DE LLUCMAJOR
Jo,__________________________________________amb DNI __________________ 
com a pare/mare/tutor de_________________________________________________ 
autoritzo el meu fill/a a assistir a totes les activitats que es duguin a terme durant l’estiu 
2018 a l’escoleta d’estiu del CEIP Sa Marina de Llucmajor gestionada per TOTEMPS i a 
participar a TOTES les activitats i sortides programades . Faig extensiva aquesta 
autorització a les decisions que fossin necessàries adoptar, en cas d’extrema urgència, 
sota la pertinent direcció facultativa.

AUTORITZACIÓ DE DRETS D’IMATGE
Atès que el dret de la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i 
regulat per la llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i 
familiar i a la pròpia imatge, Totemps demana el consentiment als pares o tutors legals per 
a poder publicar fotogragies i videos on apareguin els seus fills/es i on siguin clarament 
identificables.

Si, autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a 

activitats de l’escola d’estiu publicades a les xarxes socials (facebook, web,…). I amb finalitat 
promocial de TOTEMPS.

No autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a 
activitats de l’escola d’estiu publicades a les xarxes socials (facebook, web,…). I amb finalitat 

promocial de TOTEMPS.

AUTORITZACIÓ DE SORTIDA

Autoritzo al meu fill perquè vagi sol a casa.

Autoritzo a___________________________________________amb DNI____________ a 
recollir el meu fill/a.
Autoritzo a___________________________________________amb DNI____________ a 
recollir el meu fill/a.

Lloc i data:                                                                         Signatura del pare/mare/tutor:
_______________,____ de___________ del 2018


