Núm. Inscripció

INSCRIPCIÓ FESTA DEL GEGANTONS 2017
DADES NENS/ES
NOM I COGNOMS : _________________________________________________________________
EDAT: _________
Data naixement: ______________
CURS:____________________
ADREÇA:

________________________________________________________________________

LOCALITAT: ______________________________________________________________________
Telèfon casa: ____________________ Mòbil: ________________________ / ________________________
Telf. feina pares: ________________________ / ________________________
En cas d’urgència avisar a: ___________________________________________ telèfon ______________________

DADES MÈDIQUES
NÚM. TARJA SANITARIA SEG. SOCIAL : _____________________________________________________
Pateix alguna malaltia? _____________________________________________________________________
Té algun tipus d’al·lèrgia? ________ A què? ___________________________________________________
Segueix algun tractament mèdic? ____ Quin? __________________________________________________
Pren algun medicament?

_________ Quina dosi? ______________________________________________

Observacions a tenir en compte: ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

AUTORITZACIÓ
Jo (mare, pare o tutor legal): _____________________________________ amb DNI:___________________
AUTORITZO
al
meu
fill/a____________________________________________
____________________________________a ASSISTIR a l’activitat organitzada per l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages de:
FESTA DELS GEGANTONS (dilluns 23 de gener 2017 – de 9:00 a 18:00h)
Dono permís al meu fill/a a tornar sol/a a casa, un cop finalitzades la Festa dels Gegantons 2017.
SI

NO. El vindrem a recollir.

Cedeixo els drets d’imatge del meu fill/a per a possibles divulgacions:

SI

NO

Amb aquesta autorització manifesto el meu acord perquè participi en les activitats que es portin a terme i autoritzo
als monitors, per què en cas d’urgència actuïn en nom meu.
Signat:

Sant Fruitós de Bages, _____ de ______________ de 2017

FESTA DELS GEGANTONS 2017
Dilluns 23 de gener (9:00 a 18:00h)
CAL DUR ESMORZAR + DINAR + DISFRESSA.
Import: 9,00 €



Fer l’ingrés a Banc Sabadell, núm. c/c ES74 0081 1891 61 0001057509 indicant NOM
I COGNOMS NEN/A i retornar còpia junt amb aquest imprès als punts d’inscripció.

 La data límit per fer les inscripcions, serà DIJOUS 19 DE GENER DE 2017.
 No es retornaran els diners de les inscripcions, una vegada formalitzat el pagament.
 L’activitat es durà a terme al Nexe-Espai de Cultura.

Informació i inscripcions:

Àrea de Cultura
Padró, 74
93 878 80 31
Matins de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h
Dijous tarda de 17:00 a 19:00 h.

PIJ Nexe
Pl. Alfred Figueras, s/n
93 878 89 83
Tardes de dilluns a dijous
de 16:00 a 20:00 h
Divendres matí d’11 a 13 h.

