
CCOONNDDIICCIIOONNSS  PPEERR  FFOORRMMAALLIITTZZAARR  LLAA  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓ  

Cal que empleneu totes les fitxes d’informació bàsica del nen/a i les adjunteu a la 
documentació que tot seguit us demanem: 

1. Foto mida carnet del nen/a.
2. Targeta sanitària del CatSalut  o equivalent (fotocòpia).
3. DNI del pare/mare/tutor (fotocòpia).
4. Cartilla de les vacunes del nen/a (fotocòpia).
5. Sol·licitud de certificat de pagament (si s’escau)
6. Comprovant original de l’ingrés bancari.

Preu per inscrit/a: 350,00 EUROS 

El pagament s’haurà de realitzar mitjançant transferència bancària al número de compte 
de Caixa Bank ES25 2100 3501 9622 0034 8236, en els dos dies hàbils següents a la 

inscripció. 

El Consell Esportiu del Baix Camp es reserva el dret d’anul·lar qualsevol inscripció que 
no es faci d’aquesta manera. 



VVEERRIIFFIICCAACCIIÓÓ  DDEE  LLAA  DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓ  AAPPOORRTTAADDAA  

Assenyaleu amb una creu la documentació aportada: 

 Fitxes d’informació bàsica del/la nen/a. 
 Permís patern/matern per assistir a les colònies. 
 Foto mida carnet del nen/a. 
 Targeta sanitària del CatSalut  o equivalent (fotocòpia). 
 DNI del pare/mare/tutor (fotocòpia). 
 Cartilla de les vacunes del nen/a (fotocòpia). 
 Còpia del comprovant del pagament bancari. 



CCOOLLÒÒNNIIEESS  DD’’EESSTTIIUU  22001188. 
Casa de Colònies Les Preses, del 28 de juliol al 4 d’agost de 2018. 

Dades del/la participant menor d’edat 

Nom i cognoms: 

Adreça: 

Població:  Codi postal: 

Telèfons de contacte: 

Data de naixement del nen/a: 

Nom dels pares/tutors: 

Domicili des pares/mares /tutors/es durant les colònies 

Adreça: 

Població:  Codi postal: 

Correu electrònic: 

Observacions 

Enganxeu 
aquí la 

fotografia 



FFIITTXXAA  DD’’IINNFFOORRMMAACCIIÓÓ  DDEELL//AA  NNEENN//AA 

Té alguna al·lèrgia a alguna medicació, substància, menjar?  SI  NO 

A quina? 

Està prenent alguna medicació?       SI  NO 

Quina i per quin motiu?  Si ho fa, indiqueu la pauta amb la que se li ha de continuar la medicació 

Té alguna malaltia crònica o actual?    SI  NO 
(Asma, epilèpsia, intolerància a aliments, diabetis, etc.) 

Indiqueu si precisa alguna mesura especial  

Pateix d’algun tipus d’alteració física  SI  NO 
(visual, auditiva, motriu, ...)  

Porta correcció? Quina? 

Pateix d’algun tipus d’alteració psíquica  SI  NO 

Ha patit alguna intervenció quirúrgica?  SI  NO 

Quina?  

Hi ha algun menjar que no pugui consumir?  SI  NO 

Quin i per quin motiu? 

Pateix enuresi nocturna o problema semblant?  SI  NO 

Fa servir bolquers?    SI  NO 

Es mareja quan viatja en algun vehicle?  SI  NO 

Pren alguna medicació per prevenir-ho 

Li sagna el nas amb freqüència?  SI  NO 

Sap nedar?    SI  NO 

Té alguna limitació a l’esforç físic?  SI  NO 

Quina? 



PPEERRMMÍÍSS  PPEERR  AASSSSIISSTTIIRR  AA  LLEESS  CCOOLLÒÒNNIIEESS  DD’’EESSTTIIUU..  

La Sra. / el Sr.  

amb DNI número 

veí/veïna de la localitat 

amb domicili a 

i telèfon(s) de contacte 

AUTORITZA, en exercici de la pàtria potestat o tutoria legalment atribuïda, el seu fill/a o 

tutelat/ada 

que va néixer el dia 

a assistir a les colònies d’estiu organitzades pel Consell Esportiu del Baix Camp els dies compresos 

entre el 28 de juliol al 4 d’agost de 2018, a Les Preses, Girona. 

Així mateix, DELEGA a favor de l’organització, la potestat o tutoria del nen/a i les facultats per 

prendre les decisions medicoquirúrgiques que fossin convenients d’aplicar en cas d’urgència, sota la 

pertinent direcció facultativa. 

Fa constar, també, que CONEIX i ACCEPTA les normes de funcionament de les colònies i que les 

dades aportades són certes. 

, de  de 
(lloc) (dia) (mes) (any) 

(Signatura del pare/mare o tutor legal) 

Les dades facilitades per les famílies al Consell Esportiu del Baix Camp en aquest i altres documents seran registrades en un fitxer degudament protegit, per 
deixar constància de les autoritzacions i delegacions realitzades. Aquestes dades podran ser actualitzades o modificades en qualsevol moment a petició dels 
interessats i al finalitzar les colònies d’estiu, els familiars podran sol·licitar que siguin eliminades del fitxer. Així mateix, amb el lliurament d’aquestes dades 
s’autoritza al Consell Esportiu del Baix Camp a poder facilitar el contingut del fitxer a altres administracions o organismes sempre que sigui necessari per a 
l’exercici de les seves funcions, tot això d’acord amb la Llei Orgànica 15/99, de protecció de dades de caràcter personal. 



SSOOLL··LLIICCIITTUUDD  PPEERR  DDEEMMAANNAARR  UUNN  CCEERRTTIIFFIICCAATT  DDEE  PPAAGGAAMMEENNTT  
NNOOMMÉÉSS  PPEERR  AA  FFUUNNCCIIOONNAARRIISS  PPÚÚBBLLIICCSS  

La Sra. / el Sr.  

amb DNI número 

veí/veïna de la localitat 

amb domicili a 

i telèfon(s) de contacte 

EXPOSO, que el meu fill / la meva filla 

ha abonat la quantitat de 350,00 euros, en concepte d’inscripció per assistir 

a les colònies d’estiu que organitza el Consell Esportiu del Baix Camp, els 

dies compresos entre el 28 de juliol al 4 d’agost de 2018, a Les Preses, 

Girona. 

Per aquest motiu, 

SOL·LICITO, que el Consell Esportiu del Baix Camp expedeixi un certificat de pagament, 

per la qual cosa, adjunto còpia del resguard bancari. 

, de  de 
(lloc) (dia) (mes) (any) 

(Signatura del pare/mare o tutor legal) 

CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP 

Aquest certificat s’haurà de recollir a la reunió de famílies que es portarà a terme una vegada finalitzades les colònies. 



AAUUTTOORRIITTZZAACCIIÓÓ  DDRREETTSS  DD’’IIMMAATTGGEE

Donat que existeix la possibilitat de que puguin aparèixer imatges dels vostres fills i filles durant la 
realització de les colònies d’estiu del Consell Esportiu del Baix Camp. 

I donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’ article 18.1 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, la Llei 
15/1999, de 13 de Desembre , sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal i en concret el dret a 
preservar la imatge d’un menor està contemplat en la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció 
Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei de Enjudiciament Civil. 

El Consell Esportiu del Baix Camp demana el consentiment als pares, mares o tutors/es legals, per a poder 
publicar les imatges en les quals apareguin els infants individualment o en grup. 

DADES DE(LS) L’INFANT(S) MENOR(S) D’EDAT 

(podeu utilitzar una mateixa autorització per a germans i germanes) 

Nom i cognoms del pare,  mare o tutor 
o tutora legal:

NIF: 

Nom i cognoms de l’infant: 

Nom i cognoms de l’infant: 

Nom i cognoms de l’infant: 

Nom i cognoms de l’infant: 

 SÍ AUTORITZO  NO AUTORITZO 
Que la imatge del(s) meu(s) fill(s) o filla(es) pugui(n) aparèixer en fotografies, vídeos i en un altre suport 
multimèdia, a les xarxes socials i a d’altres publicacions referents a les colònies d’estiu (o d’altres activitats 
complementàries) portades a terme pel Consell Esportiu del Baix Camp. 

, de  de 
(lloc) (dia) (mes) (any) 

(Signatura del pare/mare o tutor legal) 

Les dades facilitades per les famílies al Consell Esportiu del Baix Camp en aquest i altres documents seran registrades en un fitxer degudament protegit, per 
deixar constància de les autoritzacions i delegacions realitzades. Aquestes dades podran ser actualitzades o modificades en qualsevol moment a petició dels 
interessats i al finalitzar les colònies d’estiu, els familiars podran sol·licitar que siguin eliminades del fitxer. Així mateix, amb el lliurament d’aquestes dades 
s’autoritza al Consell Esportiu del Baix Camp a poder facilitar el contingut del fitxer a altres administracions o organismes sempre que sigui necessari per a 
l’exercici de les seves funcions, tot això d’acord amb la Llei Orgànica 15/99, de protecció de dades de caràcter personal. 
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