
 

 

 

 

Signatura, 

BUTLLETA D ’INSCRIPCIÓ A L’ESCOLA D’ESTIU SERVEI DE LLEURE D’ESTIU DE SANTA MARGARIDA I ELS 

MONJOS 2019 

Nom i cognoms de l’infant............................................................................................................................. 

Data de naixement ............../............../................. 

Telèfons de contacte................................................/ ................................................../................................ 

Adreça ..........................................................................................  

Població........................................................ Centre educatiu on està escolaritzat l’infant ..........................    

 

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal ............................................................................................. 

DNI/NIE ............................................................ Autoritzo el/la meu/meva fill/a a participar al servei de 

lleure d’estiu que organitza l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 2019 

 

          

 

 

 

 

 

� MONJOS     

� RÀPITA 

� CASAL INFANTIL 

� 1a QUINZENA  

� 2a QUINZENA 

� CASAL JOVE 

 

 

 

� BONIFICAT 

� NO BONIFICAT 

� 1 INFANT 

� GERMANS 

� FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL 

� INFANT AMB DISCAPACITAT = O < 33% 

 

PREU A PAGAR: 



 

Signatura, 

Autorització materna/paterna o del /la tutor/a legal perquè l‘infant marxi sol cap a casa quan 

acabi l’activitat DE SERVEI DE LLEURE – ESCOLA D’ESTIU 

 

Benvolgudes famílies,  
El dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, 
sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Tanmateix, la Llei 15/1999, de 13 de 
desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del 
Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general 
de protecció de dades).  
L’Escola d’Estiu de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos sol·licita el consentiment als pares o tutors 
legals per poder fer fotografies o filmar els nens i nenes en la realització d’activitats del Casal d’Estiu, així com 
publicar les imatges i vídeos en els quals apareguin individualment o en grup els nens i nenes que participin en 
les activitats del Casal d’Estiu.  


SÍ, ho autoritzo  
 
NO ho autoritzo  
 
L’Escola d’Estiu de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos podrà difondre o publicar les fotografies 
i vídeos efectuats, de manera íntegra o parcial, amb fins d'informació, divulgatius i publicitaris de les activitats 
relacionades a l’escola d’estiu del municipi, per a qualsevol mitjà, inclòs Internet. Qui signa autoritza la cessió 
de la imatge personal del menor sempre que s'utilitzi per a aquestes finalitats.  
En compliment del que estableix la LLEI Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, l'informem que les seves dades i les del menor formaran part d'un fitxer, titularitat de 
l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos. Així mateix li comuniquem que vostè podrà exercir els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la direcció Carrer Anselm Clavé 11 de Santa Margarida i els 
Monjos, o bé mitjançant el correu electrònic a l’adreça: infancia@smmonjos.cat   
 
  
 
 

 

 

 

 

� SÍ autoritzo que pugui marxar sol/a cap a casa quan finalitzi l’activitat diària del servei de lleure  a les 

13h 

 

� NO autoritzo que pugui marxar sol/a cap a casa quan finalitzi l’activitat diària del servei de lleure  a les 

13h, marxarà acompanyat de………………………………………………………………………………………………………..……….. 

 

 

 

Signatura, 


