
  

 
    
 
 
 

 

              Escola de Pasqua 2021                

 
NOM DEL XIQUET/A _____________________________________________  Edat________ Curs______________ 
 
Centre escolar___________________________________________Tel________________     __________________ 
 
Observacions mèdiques 
 
 Pateix el seu fill/a algun tipus d’al·lèrgia?    __________________________________________________________ 
 
Pateix en l’actualitat alguna malaltia?   ______________________________________________________________ 
 
Està seguint algun tractament mèdic en l’actualitat en horari de l’Escola de Pasqua? _________________________ 
 
Especificar, si pertoca, si el seu fill/a no pot realitzar  algun tipus  d’activitat física:  
 
Autorització de recollida  
 
¿El xiquet/a tornarà sol/a a casa després de l’activitat?    SI        NO  (marca amb un cercle la resposta desitjada) 
  
 en el cas de què no torne sol/a  a casa,  qui és la persona responsable de recollir-lo: 
 
Nom i cognoms................................................... DNI..................................... 
 
Nom i cognoms................................................... DNI.................................... 
 
 
PAGAMENT  INSCRIPCIÓ 
 
Import: 30 euros.     Últim dia per a pagar 31 de març 
El rebut s’enviarà per e-mail i es podrà pagar en els caixers de Caixabank, BBVA, Santander Caixa 
Popular i Sabadell.  
També es pot pagar per internet a través de la Oficina Virtual Tributària o en  
https://www1.caixabank.es/apl/pagos/index_es.html 
 
e-mail per a enviar el rebut: _________________________________________ 
 
 
AUTORITZACIÓ PER A LA PUBLICACIÓ D’IMATGES 
 
        Amb l´inclusió de les noves tecnologies dintre dels mitjans didàctics de l´ organització docent de l’escola de Pasqua  i la possibilitat de que  en aquests puguen 
aparèixer imatges dels seus fills durant la realització de les activitats amb l´ única finalitat de fer difusió de les activitats realitzades per l´ Ajuntament, donat que el dret a 
la pròpia imatge està reconegut a l´ article 18 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 i la Llei 15/1999, de 13 de Desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, l´ Ajuntament d’Oliva  demana el consentiment als pares o 
tutors legals per a poder publicar les imatges que es puguen realitzar als xiquets i xiquetes  en les quals apareguen individualment o en grup, en les diferents activitats 
realitzades.  
 
Sr/Sra  _____________________________________________________________________ amb  DNI ___________________ com a pare/mare 
 
o tutor/a  del /la participant______________________________________________________________________ 
 
            autoritze                                              NO  No autoritze                  (Marca amb una X la resposta desitjada) 
 
a l´ Ajuntament a fer un ús pedagògic i de difusió  de les imatges realitzades en les diferents activitats organitzades en l’Escola de Pasqua i 
publicades en:       
       Signatura del pare/mare/tutor/a. 
! La pàgina web de l´ Ajuntament. 
! Exposicions. 
! Filmacions destinades a difusió no comercial. 
! Fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu. 
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