
      INSCRIPCIÓ CASALS D’ESTIU 2020

              6 a 14 anys (1r de Primària a 2n d’ESO)

Dades personals de l’inscrit/a:

Nom:_______________  Cognoms:_________________________ Data de naixement:__________ Escola: ______________

Adreça: _____________________________________________________Municipi:___________________  CP: _____________

Telèfons de contacte: ________________________ Adreça de correu electrònic:___________________________________

Dades progenitor/a o tutor/a sol·licitant: 

Nom:_______________  Cognoms:_______________________________ DNI/NIE/passaport: _________________________

   Tots els casals tenen un horari de 9 a 13 h.  Cal marcar la casella corresponent a les setmanes a les quals us vulgueu inscriure.

És alumne de NEE?          Si            No

Pagament: quota que em correspon segons circumstàncies familiars1: 

              50                 25                  5             ______ €  x ______  setmanes = _________ €  Totals 

IMPORTANT: si presenteu la sol·licitud presencialment podreu fer el pagament amb targeta de crèdit en aquell moment
o bé us donarem una carta de pagament amb la qual podreu fer l’ingrés directament a una entitat bancària de Reus o
bé en línia a  https://seu.reus.cat/seu/contingutPublic/mostrarContingut/596 .  Si  feu la  reserva de plaça al  correu
electrònic casalsestiu@reus.cat us enviarem la carta de pagament i un cop fet l’ingrés haureu de portar a l’OME de 9 a
14h de dilluns a divendres  aquest imprès omplert,  tota la documentació adjunta i el justificant de pagament.  Us
donarem una carta de pagament per cada una de les setmanes a les que us apunteu. Per motius tècnics i de seguretat
amb una mateixa targeta no es poden fer més de tres pagaments si feu el pagament presencialment a l’OME. 
Documents que adjunto:    

Fotocòpia de la targeta sanitària
Fotocòpia del llibre de vacunes
Declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19

1 Al revers  d’aquesta sol·licitud trobareu les instruccions per calcular la quota corresponent. Si aporteu informe de Benestar Social o del centre 
educatiu al qual esteu inscrits no haureu d’omplir aquesta part. 
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Declaració del progenitor/a, tutor/a  
_________________________________________  DECLARO que: sóc el (pare/mare/tutor/tutora______________________
de  _______________________________________________________ i que les dades que faig constar en aquest document
són certes  i AUTORITZO  

✔ A assistir al meu fill/a al casal sol·licitat
✔ A què l’Ajuntament comprovi que les circumstàncies familiars expressades per calcular la quota  són certes
✔ A què l’entitat o empresa que gestiona el casal pugui facilitar dades a l’Ajuntament amb la finalitat recollida a

l’apartat de protecció de dades:  si         no    
✔ A què es prenguin  les decisions mèdico quirúrgiques que calgui adoptar en cas d’extrema urgència sota la

pertinent direcció facultativa:   si         no 
Reus, __________ de ____________ de 2020                                Signatura: 

Observacions: ____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
*Anoteu qualsevol circumstància que cregueu que cal tenir en compte (per exemple al·lèrgies, si  serieu usuaris de l’acollida...)

DRETS D’IMATGE  Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la 
Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge , demanem el 
consentiment familiar per poder publicar fotografies dels seus fills i filles que siguin clarament identificables.

Nom  i  cognoms    _______________________________________    amb  NIE/NIF/passaport  ____________________
Si     No    autoritzo  que la imatge del/de la meu/meva fill/a ________________________________ perquè pugui
aparèixer en  fotografies corresponents a activitats organitzades en aquest casal  i que es puguin publicar a llocs
web de l'Ajuntament de Reus o de les entitats encarregades de gestionar l’activitat.          

Signatura: 

PROTECCIÓ DE DADES De conformitat amb allò que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016, li informem 
que les dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de AJUNTAMENT DE REUS  amb 
la finalitat d’agilitzar la nostra gestió i servei, així com proporcionar-li informació referent als nostres serveis que puguin ser del seu 
interès, fins i tot per mitjans electrònics  tret que ens manifesti el contrari. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, 
oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça : Plaça 
Mercadal, núm. 1 de Reus o bé enviant-ho per correu electrònic a dpd.ajuntament@reus.cat. Pot consultar la informació addicional 
sobre protecció de dades  a https://serveis.reus.cat/rgpd/.

D'acord amb el Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea 2016/679 (RGPD), que és d’aplicació a partir del 25
de  maig  del  2018,  el/la  l’AJUNTAMENT  DE  REUS,   li  demana  el  seu  consentiment  explícit  amb  la  finalitat  de  l’enviament
d’informació publicitària sobre els nostres serveis, fins i tot per mitjans electrònics.

              Dono el consentiment explícit                          Em dono de baixa           Signatura: 
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