
                                FITXA INSCRIPCIÓ  CASAL ESTIU TABOR 2018 
                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                                           INSCRIPCIÓ Nº..............                                                                                               

 

 

 

 

 
(Marqueu amb una creu el torn i opció que us interessi) 

H/F : Servei horari flexible  
 
 
                                                                                                                                                                           

H/F : Servei horari flexible  
Mati (8.00 a 9.00) 10.00€ setmana 
Tarda (16.30 a 17.00) 5,00€ setmana 

      

                                             
Aquelles families que tinguin 2 o mes fills inscrits o que estiguin apuntat 
tot el casal tindran un 5% de descompte en el preu final. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FITXA MÈDICA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                  

 
DATES 

PREUS H/F 

AMB DINAR SENSE DINAR M T 
TORN 1 Del 25  al 29 de juny  120,00€  97,00€    
TORN 2 Del  2 al 6  de juliol  120,00€  97,00€    
TORN 3 Del 9 al 13 de juliol  120,00€  97,00€    
TORN 4 Del 16 al 20 de juliol 120,00€  97,00€    
TORN 5 Del 23 al 27 de juliol  120,00€  97,00€    

                                                                             

Nom i cognoms de l’Infant..................................................................................................Adreça.................................................. 

..................................................Data de naixement:..........................Curs realitzat:............Escola:................................................ 

Nom Pare/Mare:................................   .................................  ............................................................................................. 

Nom Pare/ Mare:................................  ................................ ............................................................................................. 

Altres telèfons d’emergència:............................................/......................................................./..................................................... 

 

Pateix alguna malaltia (al·lèrgia, asma, epilèpsia, problemes derivats d’ alguna intervenció quirúrgica…) 

………………………………………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………………………......... 

Pren alguna medicació especial?    NO        SI   (*)  Quina?......................................... 

 (*)Cal adjuntar l’autorització i  la recepta medica 

OBSERVACIONS:……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 CAL  ADJUNTAR FOTOCOPIA TARGETA SANITARIA. 

 CAL  ADJUNTAR FOTOCOPIA DE LA CARTILLA DE VACUNACIONS 

 

 SI  L’INFANT NO HA ESTAT VACUNAT PER CONTRAINDICACIÓ MÈDICA O PER ALTRES 

CIRCUMSTÀNCIES, CAL PRESENTAR UN CERTIFICAT MÈDIC OFICIAL JUSTIFICATIU. 

 

Per lliurar  al 

despatx  de 

SERVITABOR  



                                FITXA INSCRIPCIÓ  CASAL ESTIU TABOR 2018 
         

AUTORITZACIONS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Barcelona……...de ………………de 2018 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Resguard Inscripció Casal Estiu 2018                             INSCRIPCIÓ Nº.....................     
Nom i cognoms del nen/a..........................................................................................Curs realitzat............... 

Dades sol·licitades  
H/F : Servei horari flexible  
Mati (8.00 a 9.00) 10.00€ setmana 
Tarda (16.30 a 17.00) 5,00€ setmana 

 
 
 
 
 
 

Aquelles families que tinguin 2 o mes fills inscrits o que estiguin apuntats tot el casal  
tindran un 5% de descompte en el preu final  
                                                                                                                                                   Barcelona ……de………………de 2018                                                                                           
SEGELL ENTITAT GESTORA 

REUNIÓ INFORMATIVA:  
DILLUNS 18  DE JUNY A LES 18 H.  

 

 
DATES 

PREUS H/F 

AMB DINAR SENSE DINAR M T 
TORN 1 Del 25  al 29 de juny  120,00€  97,00€    
TORN 2 Del  2  al  6 de juliol  120,00€  97,00€    
TORN 3 Del 9  al 13 de juliol  120,00€  97,00€    
TORN 4 Del 16 al 20 de juliol 120,00€  97,00€    
TORN 5 Del 23 al 27 de juliol  120,00€  97,00€    

Signatura  

D’acord amb l’art. 5è de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem 

que les vostres dades personals seran incorporades al fitxer SERVITABOR S.l. amb la finalitat de gestionar els serveis sol·licitats. 

En aquest sentit L’usuari consent  de forma expressa al tractament de les seves dades per SERVITABOR S.L. Us informem també 

que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-vos a info@servitabor.com   

 

En/na :..................................................................................................................amb DNI:.............................declaro  

que totes les dades que queden ressenyades en aquest document son certes i autoritzo la participació del meu 

fill/a...............................................................................a totes les activitats i sortides del casal estiu 2018, incloent  

els desplaçaments a peu o en qualsevol altre tipus de mitjà de transport públic o privat. 

Que el meu fill o filla marxi sol/a a casa:       Si      NO 

Que la seva imatge pugui aparèixer en publicacions de qualsevol format,pròpies de l’entitat, així com també en  

el recull final de fotografies i vídeos de les diferents activitats realitzades:   SI     NO 

 

En cas de que tingues febre  i no em poguessin localitzar telefònicament, autoritzo que se  li administri , la dosis 

indicada de Paracetamol.  

 

Nom del medicament Paracetamol  mg. 

Dosis  

 

Autoritzo a les següents persones per poder recollir durant el casal  el meu fill/a: 

Nom i cognoms:................................................................................................DNI.................................................... 

Nom i cognoms:................................................................................................DNI.................................................... 

Nom i cognoms:................................................................................................DNI.................................................... 

  

  

mailto:info@servitabor.com

