MULTIESPORTS estiu 2022
NOM I LLINATGES...........................................................................................................
DATA DE NAIXEMENT.............................
DOMICILI...................................................................LOCALITAT.................................
TELÈFONS: Mare............................. Pare..................................... Altre.........................
ESCOLA......................................................................................... CURS.........................
SAP NEDAR?.....................................................................................................................
INFORMACIÓ SANITÀRIA: Pren algun medicament?

Sí...... No......

Quin i amb quina freqüència?..............................................................................................
És al·lèrgic a qualque medicament?

Sí..........

No..........

No ho sé.........

Alguna malaltia o tema mèdic i de salut que cregueu important especificar i a tenir
en compte............................................................................................................................
PREUS
*Mensualitats:
*Quinzenes:

100€ de 9 a 14h / 120€ de 9 a 16h / 120€ de 7 a 14h / 140€ de 7 a 16h
75€ de 9 a 14h / 85€ de 9 a 16h / 85€ de 7 a 14h / 95€ de 7 a 16h

*24 al 30 de juny: 25€ de 9 a 14h / 30€ de 9 a 16h / 30€ de 7 a 14h / 35€ de 7 a 16h
*1 al 9 de setembre: 25€ de 9 a 14h / 30€ de 9 a 16h / 30€ de 7 a 14h / 35€ de 7 a 16h
-50% per famílies nombroses, monoparentals i altres col·lectius Llei 8/2018, de 31 juliol
Assenyalau amb una X els períodes i horaris del vostre interès:
9 a 14h

7 a 14h

9 a 16h

7 a 16h

Juny: 24 a 30 .......... Juliol.....…… Agost…….... Setembre: 1 a 9 .............
Qualsevol dubte o aclariment, consultau amb l´Ajuntament

AUTORITZACIONS DELS PARES / MARES
En/na......................................................................................amb DNI...............................
Inscric el meu fill/filla.........................................................................................................
a MULTIESPORTS estiu 2022 i autoritzo a l´Ajuntament de Vilafranca de Bonany a
prendre les decisions medico-quirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d’extrema
urgència, sempre sota la direcció facultativa pertinent.
Estic d´acord en que el meu fill/a surti a les fotografies o vídeos que es faran durant les
diferents activitats
................SI
................NO
Vilafranca a, .......... de .......................................... de 2022
Signat,
Les seves dades personals seran utilitzades per la nostra relació i per poder oferir els nostres serveis. Les següents dades són necessàries
per poder comunicar-nos amb vostè, la qual cosa ens permet l'ús de la seva informació dins de la legalitat. De la mateixa manera,
podran tenir coneixement de la seva informació aquelles entitats que necessiten tenir accés a aquesta per poder oferir-li els nostres
serveis. Conservarem les seves dades durant aquesta relació i mentre ens obliguin les lleis aplicables. En qualsevol moment pot dirigirse a nosaltres per conèixer quina informació tenim de vostè, rectificar-la si és incorrecte i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra
relació. També té dret a sol·licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat (portabilitat). Per sol·licitar algun d'aquests drets,
haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra direcció, juntament amb una fotocòpia del seu DNI: AJUNTAMENT DE VILAFRANCA
DE BONANY, Plaça Major, 1, CP 07250, Vilafranca de Bonany (Illes Balears) que será remesa a l’empresa INSTEC ESPORT S.L. qui
desenvolupa el servei. En cas que entengui que els seus drets siguin desatesos, pot formular una reclamació a l'Agència Espanyola de
Protecció de Dades (www.agpd.es).

