
 

CAMPUS 
ESPORTIU 

CAMPUS ESPORTIU 

Del 25 de juny al 26 de juliol de 2019 

a les Oficines Municipals de Masies Catalanes 
Per a nens i nenes de 3 a 12 anys 

Inscripció per setmanes! 
Organitza l'Ajuntament de  l'Albiol - Tel. 977 846 160 - www.albiol.cat 

Programa d'activitats 

Preus i data d'inscripció abans del 10 de juny 

Com fer la inscripció 

Preu Campus: 
20 euros / setmana per a empadronats/des a l'Albiol 
30 euros / setmana per a no empadronats/des a l'Albiol 
Preus acollida de 8 a 9 h o de 13 a 14 h: 
10 euros /setmana per a empadronats/des a l'Albiol 
15 euros/setmana per a no empadronats/des a l'Albiol 

Fer el pagament de 20 euros o 30 euros de la primera setmana als comptes 
de l'Ajuntament del Banc Sabadell ES56 0081 5482 6000 0104 4008 o de 
CaixaBank ES31 2100 1090 3002 0019 2595, abans del 10 de juny per a tot 
el Campus. Indicar el nom del nen/a en el concepte de l'ingrés. Aquest 
import és un avançament del cost d'una setmana i no es retornarà si el/la 
nen/a no participa en el Campus. 
Formalitzeu la inscripció abans del 10 de juny enviant a l'adreça electrònica 
ajuntament@albiol.cat o portant a les Oficines Municipals: 
- el comprovant de la transferència bancària 
- full d'inscripció, fitxa de salut i autoritzacions degudament emplenat i signat 
- fotocòpia de la targeta sanitària del/la nen/a 

Estiu 2019 

Inscripcions fins 

al 10 de juny 



F U L L  D ' I N S C R I P C I Ó  C a m p u s  E S P O R T I U  
FITXA DE SALUT 

AUTORITZACIÓ SORTIDES I DRETS D'IMATGE 

Nom del/la nen/a:_________________________________________ 
________________________________________________________ 
DNI____________________Data de naixement_________________ 
Adreça__________________________________________________ 
Codi Postal___________Municipi____________________________ 
Nom del pare/tutor legal____________________________________ 
Telèfon_____________________ 
Correu electrònic__________________________________________ 
Nom de la mare/tutora legal________________________________ 
Telèfon__________________ 
Correu electrònic__________________________________________ 
Núm del compte bancari (IBAN) 
________________________________________________________ 
Autoritzo a recollir el/la meu/va fill/a a (nom)__________________ 
_____________________________ amb DNI___________________ 

Setmana del 25 al 28 de juny de 2019.................. 

Setmana de l'1 al 5 de juliol de 2019..................... 

Setmana del 8 al 12 de juliol de 2019.................... 

Setmana del 15 al 19 de juliol de 2019.................. 

Setmana del 22 al 26 de juliol de 2019.................. 

Acollida de 8 a 9 h.................................................. 

Acollida de 13 a 14 h.............................................. 

 Escolliu la/es setmana/es (marqueu amb X) 

D'acord amb el Decret 137/2003 de 10 de juny, és obligatori emplenar 
aquesta fitxa. A més, com a pare/mare o tutor/a legal sotasignant 
autoritzo, en cas d'extrema urgència, a l'equip mèdic a prendre les 
decisions quirúrgiques i/o mèdiques necessàries. 
 
Impediments físics o psíquics del/a nen/a:___________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Malalties cròniques i/o al·lèrgies del/a nen/a:__________________ 
 
________________________________________________________ 

El/la pare/mare/tutor/a legal signo el Full d'inscripció, la Fitxa de salut i 
l'Autorització a les sortides i drets d'imatge del/la meu/va fill/a, i al 
cobrament bancari dels imports corresponents a la seva participació 
en el campus per les setmanes i les hores d'acollida escollides i 
assenyalades. 
 
                                                                                              (Signatura) 
 
Lloc i data________________________________________________ 
 

D'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD 2016/679), les 
seves dades s'incorporan a un fitxer propietat de l'Ajuntament de l'Albiol amb l'únic 
objectiu de gestionar la seva participació en el Campus Around the world. Vostè té 
el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu cas, portabilitat i 
limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del DNI a l'Ajuntament de 
l'Albiol o a ajuntament@albiol.cat.

El/la pare/mare o tutor/a legal sotasignant autoritzo 
el/la meu/va fill/a: 
        
- a realitzar les sortides organitzades durant el Campus 
Esportiu 
 
- a què la imatge del/a meu/va fill/a pugui apacrèixer en 
fotografies i/o videos, en xarxes socials, publicacions,  
notes de premsa o web de l'Ajuntament de l'Albiol amb 
l'únic objectiu de fer difusió de les activitats que 
organitza 

Sí   NO


