CENTRE LÚDIC
i EDUCATIU
TASTAOLLETES

INSCRIPCIÓ: CASAL DE NADAL 2018/2019

Dades del/de la nen/a
DNI
_________________

Nom
__________________

Cognoms
_______________________________________________________

Adreça
_______________________________________
Localitat
_______________________________________

Núm.
Pis
Telèfon
__________
__________

____________________

CP
Data de naixement
______________________
____/_____/_____

Dades del pare, mare, el tutor o la tutora:
NIF ____________________ Nom i cognoms ________________________________________________________
NIF ____________________ Nom i cognoms

_______________________________________________

Correu electrònic:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dades escolars del/de la nen/a
Nom del centre on cursa els seus estudis ordinaris ______________________________ Localitat ______________________
Curs actual (P3, P4, P5, 1r, 2n...) __________ d (Infantil o Primària) _____________________________________________
Necessitats educatives específiques Sí

No

Dades de l’entitat financera (banc o caixa).
Nom de l’entitat financera ________________________________________________
Núm. Entitat

Núm. Sucursal o oficina

DC

Núm. De compte

Crta. de Sant Genís, 22 08390 – Sant Genís de Palafolls Mòb. 696.405.819/ 629. 233.902

NIF: J64678311

CENTRE LÚDIC
i EDUCATIU
TASTAOLLETES

Sol·licitud d’autorització d’activitats fora del centre
NOM i COGNOMS (pare, mare, tutor/a):__________________________________________________________________ ,
amb DNI o passaport________________________ , autoritzo que el meu fill/a ___________________________________ ,
pugui participar de les activitats organitzades pel Centre. Això inclou el desplaçament a peu o amb qualsevol altre mitjà de
transport, quan sigui el cas.
Sant Genís de Palafolls, a _____ de ____________ de 201 __
Signatura

Sol·licitud d’autorització de l’ús d’imatges dels alumnes
NOM i COGNOMS (pare, mare, tutor/a):__________________________________________________________________ ,
amb DNI o passaport________________________ , autoritzo que el meu fill/a ___________________________________ ,
pugui aparèixer en fotografies corresponents a les activitats lúdiques organitzades pel Centre i publicades a : la pàgina web
del centre, filmacions destinades a difusió pública i comercial i fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu.
Sant Genís de Palafolls, a _____ de ____________ de 201 __
Signatura

Declaració del pare, la mare, el tutor o la tutora.
(Nom i cognoms)_________________________________________ , com a (pare, mare, tutor...)________________________
declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document.
(dia de la setmana)__________________ , (nº ) _____ d (mes)______________de 201__
Signatura

Documents que cal presentar i fer:
.


Una fotocòpia del la cartilla de la Seguretat Social i del llibre de vacunes del / de la
sol·licitant.
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