MUR ARTIFICIAL D’ESCALADA (MAE) - Agrupació Excursionista TALAIA
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS 2019/2020
Dades de l’alumne
MATERIAL QUE CAL PORTAR: peus de gat, magnesi líquid i sobretot aigua
Nom i cognoms:
Adreça:
Codi Postal:

Població:

Data de naixement:

DNI:

El meu fill/a pot marxar tot sol a casa:

SÍ

Sexe:
NO

Té al·lèrgia a:
Anoteu aquí la informació que cregueu important que el tècnic del MAE hagi de saber del vostre fill/a.

Observacions:

Dades del progenitor / tutor legal
Nom i cognoms:
Adreça:
Codi Postal:

Població:

Telèfon:

Adreça electrònica:

Signatura:

Matrícula
Cal fer la matrícula presencialment a la Secretaria de l’Agrupació Excursionista Talaia (c. Comerç, 4), els dilluns,
dimecres i divendres, de 7 a 9 del vespre. Cal que porteu aquest document (Inscripció Extraescolars) emplenat i la
fotocòpia de la targeta sanitària individual Cat Salut del menor.

Matrícules: infants de 4 a 12 anys 40€; joves de 13 a 17anys 50€.
Forma de pagament: Cal abonar el import de la matrícula en efectiu en el moment de fer la inscripció. Les
mensualitats es cobraran a primers de cada mes per domiciliació bancària.

IBAN:

-

-

-

-

Informació general de les extraescolars
Dates: del 1 de setembre de 2019 al 30 de juny de 2020.
Lloc: Mur Artificial d’Escalada (Pavelló de les Casernes, pl. de les Casernes) Vilanova i la Geltrú
Horaris (marqueu l’opció o opcions que us convinguin):

De 4 a 7 anys ---> [ ] Dimecres, de 17.30 a 19 h; de 8 a 12 anys ---> [ ] Dilluns, de 17 a 19 h [ ] i de
13 a 17 --->Dimarts, de 17 a 19 h ---> [ ] Dijous, de 17 a 19 h.
Preus: 1 dia/setmana: 35 € mensuals - 2 dies/setmana: 45 € mensuals – 3 dies/setmana: 55 € mensuals

MUR ARTIFICIAL D’ESCALADA (MAE) - Agrupació Excursionista TALAIA
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

AUTORITZACIONS
, amb el DNI

com a pare, mare
AUTORITZO l’Agrupació

o tutor del menor

Excursionista Talaia a incorporar les seves dades personals a la base de dades responsabilitat de l’A.E.
Talaia que s’utilitzarà per gestionar les extraescolars del Mur Artificial d’Escalada. L’AE Talaia us comunica
que podeu exercir el vostre dret d’accés, cancel·lació, rectificació i/o oposició de les dades enviant un
missatge a aetalaia@aetalaia.cat, indicant el nom, cognoms i DNI.

Signatura del pare, mare o tutor

, amb el DNI

com a pare, mare
l’AUTORITZO a participar a

o tutor del menor

les activitats extraescolars que es realitzaran dins i fora del Mur Artificial d’Escalada (MAE) amb altres
menors i monitors, i en cas d’accident o malaltia AUTORITZO que, alhora que s’intenta localitzar el pare,
mare o tutor, si es considera necessari, pugui rebre atenció mèdica i se li puguin practicar les cures i
intervencions necessàries a criteri del personal facultatiu que l’atengui.

Signatura del pare, mare o tutor

El dret a la imatge pròpia està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5
de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i a la pròpia imatge.
, amb el DNI
o tutor del menor

com a pare, mare
AUTORITZO que aparegui en

fotografies o imatges de les activitats esportives i/o complementàries organitzades pel Mur Artificial
d’Escalada (MAE) de Vilanova i la Geltrú, a la premsa escrita, visual i facebook.

Signatura del pare, mare o tutor

MATERIAL QUE CAL PORTAR: peus de gat, magnesi líquid i sobretot aigua

