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SOL-CF18 INSCRIPCIÓ ESCOLA DE MÚSICA – SORTIDES (COLÒNIES etc.)

1.- DADES PERSONALS
Dades de l’alumne
Nom i cognoms:

DNI/Passaport/NIF:

Carrer, plaça...

Núm./Pis/Porta

Població:

CP:

Tel. Mòbil

Correu electrònic:

Tel. fix:

Núm. de germans o germanes

Lloc que ocupa entre ells

Dades del pare/mare/tutor
Nom i cognoms:
Població:

DNI/Passaport/NIF:
CP:

Nom i cognoms:
Població:

Tel. Mòbil

DNI/Passaport/NIF:
CP:

Tel. Mòbil

2.- DESTÍ
Sortida
Nom de l’activitat: Convivències Musicals a Salàs de Pallars
Dies: 20, 21 i 22 de Març de 2020

3.- AUTORITZACIÓ (per a menors de 18 anys)
El Sr,/ Sra. .............................................................................com a (pare/mare/tutor)................................
L’autoritzo a participar en l’activitat de referència. Igualment es declara coneixedor de les condicions de
participació, del projecte educatiu i de la normativa de les activitats. I les accepta amb l’acte d’aquesta firma.
Fa extensiva aquesta autorització a les decisions medico-quirúrgiques que calgués adoptar en cas d’urgència
extrema i sota la direcció facultativa adequada,
DNI de qui firma:..................................................Data: ................de ..................... del 202...

Sr. Director de l’ Escola Municipal de Música:
D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les seves dades seran tractades per a la gestió de la
inscripció a la sortida organitzada per l’Escola Municipal de Música de Tremp. El responsable del tractament és l’Ajuntament de Tremp. La base jurídica és la
prestació del servei i una obligació legal derivada del Reglament del Servei de l’Escola de Música de Tremp i la Llei 39/2015, d’ 1 de octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques Les seves dades no seran cedides a tercers, llevat de les obligacions legals. Així mateix s’informa de la
possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al
Responsable del Tractament de les Dades de l’Ajuntament de Tremp a l’adreça Plaça de la Creu,1 CP 25620 Tremp , mitjançant la Seu Electrònica, o per
correu electrònic a dpd@tremp.cat . Per a més informació consulti la nostra política de privacitat a www.ajuntamentdetremp.cat
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4- FITXA DE SALUT
Ompliu la fitxa de salut amb totes aquelles dades que creieu necessàries que ens heu d’informar. La fitxa de salut és una
obligació legal que estableix el Decret 137/2003 de 10 de juny, informació que mantindrem amb la màxima
confidencialitat de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal.

Nom i cognoms de l’alumne/a:
(En cas afirmatiu en alguna pregunta, sempre s’haurà d’especificar quin)
El vostre fill/a té algun impediment físic o psíquic que hàgim de tenir en compte?

Sí

No

Quin?..........................................................................
El vostre fill/a té alguna malaltia crònica o recurrent que hàgim de tenir en compte?

Sí

No

Quin?..........................................................................
El vostre fill/a té alguna al·lèrgia o intolerància?

Sí

No

Quin?..........................................................................
Medicació amb indicació d’horaris i quantitat:
El vostre fill o filla s’ha de prendre algun medicament durant la realització de l’activitat?

Sí

No

Quin?..................................................................
El medicament l’heu d’entregar al director/a de l’activitat. En cas afirmatiu, especificar dosi i horari del
medicament: ....................................................
Possible règim que escaigui:
Hi ha alguna cosa que el vostre fill o filla no pot menjar?

Sí

No

Quin?..................................................................
Informació de qualsevol altre qüestió que es consideri necessària:
Indiqueu qualsevol altre qüestió que considereu necessari que sapiguem
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Firma del pare/mare o tutor/a
Nom i cognoms de qui firma:....................................................................................................
DNI de qui firma:..................................................Data: ................de ..................... del 202...

Sr. Director de l’ Escola Municipal de Música:
D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les seves dades seran tractades per a la gestió de la
inscripció a la sortida organitzada per l’Escola Municipal de Música de Tremp. El responsable del tractament és l’Ajuntament de Tremp. La base jurídica és la
prestació del servei i una obligació legal derivada del Reglament del Servei de l’Escola de Música de Tremp i la Llei 39/2015, d’ 1 de octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques Les seves dades no seran cedides a tercers, llevat de les obligacions legals. Així mateix s’informa de la
possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al
Responsable del Tractament de les Dades de l’Ajuntament de Tremp a l’adreça Plaça de la Creu,1 CP 25620 Tremp , mitjançant la Seu Electrònica, o per
correu electrònic a dpd@tremp.cat . Per a més informació consulti la nostra política de privacitat a www.ajuntamentdetremp.cat
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5.- CERTIFICAT D’APTITUD FINAL
El certificat d'aptitud final ha de ser signat obligatòriament. S’ha d’omplir una de les dues opcions pels pares o
metge
En cas de no adjuntar el certificat de vacunació serà obligatori la signatura del metge

A omplir pel pare/mare/tutor
El Sr,/ Sra. ..................................................................................................Com a (pare/mare/tutor)...................
Declara que està protegit/da amb les vacunes assenyalades en la normativa vigent
DNI de qui firma:..................................................Data: ................de ..................... del 202...

A omplir pel metge (obligatori en cas de NO disposar de certificat de vacunació)
El Sr,/ Sra. ..................................................................................................amb el núm....................
Certifica que ...........................................................................................................................a la normativa
sanitària vigent, i fa constar que l’ha reconegut amb el resultat següent:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Data: ................de ..................... del 202...

Sr. Director de l’ Escola Municipal de Música:
D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les seves dades seran tractades per a la gestió de la
inscripció a la sortida organitzada per l’Escola Municipal de Música de Tremp. El responsable del tractament és l’Ajuntament de Tremp. La base jurídica és la
prestació del servei i una obligació legal derivada del Reglament del Servei de l’Escola de Música de Tremp i la Llei 39/2015, d’ 1 de octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques Les seves dades no seran cedides a tercers, llevat de les obligacions legals. Així mateix s’informa de la
possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al
Responsable del Tractament de les Dades de l’Ajuntament de Tremp a l’adreça Plaça de la Creu,1 CP 25620 Tremp , mitjançant la Seu Electrònica, o per
correu electrònic a dpd@tremp.cat . Per a més informació consulti la nostra política de privacitat a www.ajuntamentdetremp.cat
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