
Escol� �’Esti� 2022
DADES DEL PARTICIPANT
NOM I COGNOMS:___________________________________________________________ DATA DE NEIXEMENT: __/__/_____
DNI:__________________ ADREÇA:_____________________________________________________________________________________

MUNICIPI: _____________________ CP:__________ ESCOLA:_________________________________________ CURS:____________
NOM DEL PARE: _______________________________________________________________TELÈFON:_________________________
NOM DE LA MARE:_____________________________________________________________TELÈFON: ________________________
CORREU ELECTRÒNIC: ___________________________________________________________________________________________

PARTICIPACIÓ (Marcar amb una X)

▢JULIOL ▢ AGOST ▢ QUINZENA
▢ESCOLA MATINERA de 7.30 a 9.00h (Si hi ha un mínim de participants) Del……….. al………. de………………….

INFORMACIÓ SANITÀRIA
SÍ (especificar) NO

AL·LÈRGIES/INTOLERÀNCIES

MEDICAMENTS

NECESSITATS EDUCATIVES

OBSERVACIONS

AUTORITZACIONS
- Jo, _____________________________________________ amb DNI  ________________ com a mare / pare / tutor/a

legal de: NOM DEl PARTICIPANT__________________________________________________________________________

- La seva filla o fill pot sortir sola/sol? SI ▢ NO ▢ Les persones que poden recollir a la meva filla /fill
són:

NOM ________________________________________________________Telèfon___________________ DNI ______________________

NOM_________________________________________________________Telèfon___________________DNI_______________________

AUTORITZO A:

▢ Que la meva filla o fill participi en les activitats programades per l’equip de la Granja Escola la Vall de Colonya durant l’escola
d’estiu 2022.
▢ Subministrar el medicament pertinent en cas d’urgència o tractament necessari, sempre que els tutors legals hagin donat les
instruccions i el medicament de l’infant als responsables de les activitats. Prendre les decisions mèdiques necessàries en cas
d’urgència per part del personal sanitari, al mateix temps avisarem a la família immediatament.
▢ Que la meva filla o fill surtI a les fotografies realitzant les activitats programades, per a posteriors difusions públiques, i amb el
consentiment dels responsables de pixelar les cares sempre que s'exposen a espais públics.

FIRMA DE MARE/PARE/TUTOR/TUTORA:  AUTORITZO A PARTICIPAR A L’ESCOLA D’ESTIU 2022

NOM I LLINATGES________________________________________________ DNI ______________ SIGNATURA __________________________

NOM I LLINATGES ___________________________________________ DNI ______________ SIGNATURA __________________________



CONSIDERACIONS

● Adjuntar a la fulla d'inscripció: fotocòpia de la targeta sanitària, fotocòpia del

DNI i una foto de carnet.

● La documentació ha de entregarse a l’oficina de la Granja Escola de dilluns a

divendres de 09.00 h a 17.00 h.

● La reserva quedarà formalitzada un cop quedi realitzada la totalitat del

pagament i estigui presentada la inscripció i els seus documents associats.

● No acceptem inscripcions per email a menys que estiguin residint a un altre país.

● Un cop efectuat el pagament i estar en possessió de la plaça, no podrem tornar

els diners de la quota. Únicament es podrà recuperar s’avisa amb deu dies

d’antelació i es presenta un document oficial (metge, accident,...)

● La Granja Escola es reserva el dret d’admissió per casos excepcionals.


