
 

 

Inscripció al CASAL D’HIVERN 2018/2019 
 
Dades de l’alumne/a 
Nom i cognom  

Curs  Data de naixement  

Dni  Nº Targ. sanitària  

Domicili   

Participant activitats extraescolars a l’escola Pegaso  

 
Dades familiars 
Nom i cognom  

Telèfon  Email  

Nom i cognom  

Telèfon  Email  

Soci AMPA  

 

Informacions d’interès 
Al·lèrgies, malalties i 
altres informacions 
d’interès 

 

 
Torns sol·licitats (marcar amb una X) 

Torns Dies Acollida 
7.30-9 

Tardes 
15-17 

Torn 1 24, 27 i 28   

Torn 2 31, 2, 3, 4 i 7   

Dia esporàdic    

 
Documentació (*Aquelles famílies que ja realitzin activitats extraescolars, no cal entregar-la) 

-Fotocòpia de la targeta sanitària (Catsalut) 

-Fotocòpia llibre de vacunació 
-Fotocòpia del DNI/ Passaport de l’infant 

 

Autorització bancària(*Aquelles famílies que ja realitzin activitats extraescolars, no cal 

entregar-la) 

Entitat bancària  

IBAN ES_ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DNI 

Titular  

 Als efectes del que disposa la Llei de Protecció de Dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre), us 
Informem que les  dades que ens faciliteu en aquest formulari seran incorporades a la base de dades general de 7d’Aventura SL. 
Aquestes dades es faciliten voluntàriament per poder participar en els nostres serveis i actvitats. 

 
 



 

 
 
 

 

Normativa 
- Durant el període d’inscripcions (del 3 de Desembre al 20 de Desembre) 

s’aniran omplint els grups per ordre estricte d’arribada. 
- Les inscripcions realitzades fora del període d’iscripcions seran acceptades 

sempre i quan hi hagi plaça a l’activitat. 
- Cal omplir, signar i entregar la inscripció a la coordinadora del centre. 
- Si es retorna algún rebut, s’aplicarà un increment d’1.5€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorització 
En/Na...................................................amb DNI/passaport.............................................. 
Com a pare/mare/tutor de ....................................AUTORITZO A: 

o Participar al Casal d’Hivern organitzat per 7d’Aventura SL i per AMPA de 
l’Escola Pegaso.  

o Pugui aparèixer en fotografies, vídeos i web de l’AMPA  i 7d’Aventura SL 
o Assistir a les sortides programades sota les condicions establertes 

 
SIGNATURA I DNI DEL PARE/MARE/TUTOR 

 
Barcelona, a ........ de ...........de 2018 


