APIMA CEIP MARE DE DÉU DE GRÀCIA - G07143944 apimacpgracia@gmail.com
Vives Llull, 17 - 07703 - Maó - Tfon : 658.077.998

www.apimagracia.com

DADES PARTICIPANT
NOM I COGNOMS________________________________________________________CURS___________
DADES MARE, PARE O TUTOR/A LEGAL

SOCI :

SI

NO

NOM I COGNOMS PARE________________________________________________DNI____________________
NOM I COGNOMS MARE________________________________________________DNI____________________
TFON CONTACTE_____________MAIL___________________________________________________________
AUTORITZACIONS :
Autoritza a realitzar les activitats programades per la Ludoteca Estiu 2022
Autoritza difusió d’imatges
Accepta la política de la política de privacitat i LOPD de l'APIMA

ALTRES SERVEIS :
E.MATINERA / SERVEI GUARDA (7,30-8,30h) :

SI

NO

Preu del servei : 10€ tots els dies, 3€ x dia puntual
MENJADOR (14-15h) :

SI

NO

El servei de menjador funcionarà amb monitores contractades per l’APIMA. Les famílies hauran d’aportar el menjar dels
participants en tuppers/carmanyoles. Preu del servei : 3€ diaris
ADJUNTAR :


Fotocòpia DNI o llibre de família del participant



Fotocòpia Targeta sanitària del participant



Ingrés bancari o rebut efectiu de la matrícula (85€) si el participant no és soci de l’APIMA



Fotografia tamany carnet



Autorització recollida fillet/a al finalitzar l’activitat diària o autorització sortida sense acompanyant.

FIRMA
MAÓ, ___ MAIG DE 2022

Les dades personals facilitades en aquest document seran tractades per l’APIMA CEIP MARE DE DÉU DE GRÀCIA
amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. En compliment de la normativa vigent de protecció de
dades de caràcter personal, pot exercir el seus drets indicant-ho per escrit a l’APIMA a l’adreça que consta
en aquest document.

APIMA CEIP MARE DE DÉU DE GRÀCIA - G07143944 apimacpgracia@gmail.com
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AUTORITZACIÓ DE RECOLLIDA FILLET/A
Nom i llinatges:

DNI / NIE:

en qualitat de (pare, mare o tutor/a legal):

del fillet/a:

DNI/NIE del fillet:

del curs:

DNI/NIE del fillet:

del curs:

AUTORITZO A (nom i llinatges):
Tipus de parentesc:

DNI / NIE*:

A recollir al meu fill/a a la sortida de la ludoteca Estiu de Gràcia el dia:
Data:
Signatura:
ATENCIÓ:
- (*) La persona autoritzada haurà de dur el seu DNI/NIE, per si fos necessari comprovar la seva
identitat.

AUTORITZACIÓ SORTIDA SENSE ACOMPANYANT
Nom i llinatges:

DNI / NIE:

en qualitat de (pare, mare o tutor/a legal):

del fillet/a:

DNI/NIE del fillet:

del curs:

DNI/NIE del fillet:

del curs:

AUTORITZO al meu fill a què pugui sortir SENSE ACOMPANYANT a partir de les 13,30h durant tot el
període inscrit a la LUDOTECA ESTIU DE GRÀCIA que organitza l'APIMA CEIP Mare de Déu de
Gràcia.
Permeto la sortida del meu fill/a sota la meva responsabilitat i eximeixo totalment a l'APIMA CEIP Mare
de Déu de Gràcia, al Director i/o als monitors/es de la Ludoteca ESTIU DE GRÀCIA de responsabilitat
alguna de qualsevol fet que es pugui produir fora del recinte escolar.
……………………....…, ………….. d' / de………...................…………….de 2022
Signatura:

ATENCIÓ:
- (*) Només podrà signar l'autorització el pare, mare o tutor/a legal que hagi signat la inscripció.

