Full d’inscripció (menors edat)
Dades del participant
Nom i cognoms:

Enganxar aquí
una fotografia
de carnet

NIF: (si en té)

Data de naixement:
Adreça:
Codi postal:

Població:

Telèfon1*:

Telèfon 2*:

Telèfon 3:

.(*) Obligatori dos números de telèfon
Correu electrònic (2):

.(2) Poseu el correu electrònic en majúscules
Dades de l’activitat
Entitat organitzadora:
MOW ART EN MOVIMENT, S.L.L.
Grup/horari

Activitat/s en la qual es vol inscriure:
Durada i lloc de realització:
18/09/17 a 21/06/18- Pg. Vicenç Bou, 19. 17257-Torroella de Montgrí

Documents que cal presentar per fer la inscripció
1) Aquests fulls de matriculació (Tres pàgines) degudament signats pels pares o tutor.
2) 1 fotografia mida carnet (recent) enganxada en aquest full d’inscripció.
3) Fotocòpia de la targeta de la seguretat social o de la mútua on està inscrit l’alumne/a.

Modalitat de pagament
El preu anual de l’activitat és de: _____________ ( corresponent a _____ €/_____). Indiqueu el sistema de fraccionament i pagament:
a)

Efectiu:

 Anual  Trimestral  Bimestral (1º setmana de setembre, novembre, gener, març, maig)

b)

Domiciliació bancària

 Anual  Trimestral  Bimestral  Mensual



Autoritzo que els càrrecs es facin a través de rebut bancari al número de compte on sóc titular:  Sí
ES_ _

____

____

__

 No

__________

Autorització de participació
Autoritzo al meu fill/a o tutelat/da quines dades consten més amunt a participar a les activitats programades en les quals s’inscriu.
Tanmateix l‘autoritzo expressament per a:
 Que pugui ser atès per un metge en cas d’accident o malaltia i es pugui prendre qualsevol altra decisió mèdica per part del corresponent
equip mèdic, en cas d’urgència.
 Que el personal responsable d’aquesta activitat el pugui acompanyar usant un vehicle privat per al desplaçament no urgent ni
especialitzat, en el cas de necessitar atenció mèdica, emprant les mesures de seguretat pertinents
Indiqueu posant una creu si l’autoritzeu o no a:
 Tornar tot sol/a a casa finalitzada l’activitat:  Sí  No

Condicions de participació
 La no assistència a les activitats per causes alienes al centre i/o es baixes posteriors a l’inici de les mateixes suposaran la pèrdua de

l’import pagat en la seva totalitat. La previsió de no assistència s’haurà d’informar abans del dia 20 del mes anterior, per evitar
l’obligació de pagament de la quota següent. En cas que la baixa sigui temporal, es carregarà una quota de manteniment de 8 € per
cada mes de baixa. Els rebuts domiciliats tornats per causes relatives al pagador tindran un recàrrec de 3 €.
 L’entitat organitzadora es reserva el dret d’anul·lar l’activitat o modificar els horaris si el nombre de participants inscrits no és suficient al
previst i només s’obliga a retornar l’import pagat.
 El centre es reserva el dret d’admissió i només els participants inscrits podran accedir a les activitats. Els acompanyants hauran de
romandre a la sala d’espera habilitada a l’entrada de les instal·lacions. Tampoc es podran introduir productes d’alimentació o begudes
(excepte aigua) a la sala d’activitats .
 He llegit i accepto les condicions de participació.
Nom i cognoms del pare/mare o tutor/a :......................................................................................... NIF/NIE/Passaport:.................................
Signatura:

A......................................, en data ................de ................................. del 201....
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Fitxa inscripció (menors edat): Autorització de participació + fitxa de salut + drets d’imatge.

Full d’inscripció (menors edat)
Fitxa de salut
Ompliu la fitxa de salut amb totes aquelles dades que creieu necessàries que ens heu d’informar. La fitxa de salut és una obligació legal
que estableix el Decret 137/2003 de 10 de juny, informació que mantindrem amb la màxima confidencialitat de conformitat amb la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Dades del menor
Nom i cognoms:

Impediments físics o psíquics:
Indiqueu si el vostre fill o filla té algun impediment que hàgim de tenir en compte:

Malalties cròniques i/o al·lèrgies:
Indiqueu si el vostre fill o filla té alguna malaltia crònica o recurrent que hàgim de tenir en compte:
Indiqueu si té alguna al·lèrgia o intolerància i quines mesures hem de prendre :

Medicació amb indicació d’horaris i quantitat:
Indiqueu si el vostre fill o filla s’ha de prendre algun medicament durant els horaris de les activitats (indicar hora i quantitat):
El medicament l’heu d’entregar al director/a de l’activitat el primer dia en arribar.

Possible règim que escaigui:
Indiqueu clarament si hi ha alguna cosa que el vostre fill o filla no pot menjar:

Informació de qualsevol altre qüestió que es consideri necessària:
Indiqueu qualsevol altre qüestió que considereu necessari que sapiguem

 Declaro que he llegit i emplenat el formulari amb totes les dades que disposo a data d’avui.
Signatura del pare/mare o tutor/a:
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Full d’inscripció (menors edat)
Autorització relativa als participants: ús d'imatges, publicació de dades
de caràcter personal i de material que elaboren (menors d'edat)
Us demanem a través d’aquest formulari el consentiment als pares, mares o tutors legals per tal de poder publicar fotografies i vídeos on
apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables; atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la
Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge.
Entitat organitzadora:
MOW ART EN MOVIMENT, SLL.
L'entitat organitzadora d'aquest centre d'educació en el lleure disposa d'espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (adreça o
adreces web), on informa i fa difusió de les activitats d'educació en el lleure d'aquest centre.
En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, menors que estan inscrits a
activitats esmentades.

les

Dades del menor
Nom i cognoms del menor assistent a les activitats:

Autoritzo
Que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a activitats programades i organitzades pel centre
d'educació en el lleure i publicades en:
● Pàgina web del centre www.mowdansa.cat i (.com):  Sí  No
● Xarxes socials del centre (Facebook, Twitter i/o Instagram):  Sí

 No

● E-mails informatius i/o promocionals a alumnes o pares/tutors inscrits a base de dades del centre:

 Sí  No

● Material imprès promocional del centre (cartells, fullets, etc.):  Sí  No
● Altres diaris i/o revistes:

 Sí  No

Data: ................de ................................................... del 201...
Signatura del pare/mare o tutor/a:

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres
dades seran incorporades al fitxer “Alumnes”, responsabilitat de Mow Art en Moviment, S.L.L. i amb l’única finalitat de poder informar-vos
en referència a les activitats i funcionament del centre. No es compartiran les dades amb terceres persones. Podeu exercir els drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat al correu electrònic següent: mowdansa@gmail.com o per correu
postal dirigit al Pg. Vicenç Bou, 19 de Torroella de Montgrí.
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