FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
Omple el formulari d’inscripció
i envia’l a info@imaginakids.com juntament amb el justificant d’ingrés.

informació de l’alumne
Nom - 							Cognoms Sexe - 								Data de naixement Domicili Població -							C.P. Horari escolar - 9h a 13h______
Idiomes - català______
Germans - si/no

9h a 17h______

castellà______

anglès______

francès______

altres______

nom i edat________________________________

informació dels representants legals
Nom i cognom -						
Nom i cognom Nacionalitat - 						Nacionalitat Professió -							Professió Telèfon - 							Telèfon E-mail - 							E-mail - 					

contacte en cas d’emergència
Nom i cognom -						Telèfon Nom i cognom -						Telèfon -

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

pagament
Tipus activitat Nº de compte - ES04 0081 0107 0600 0185 4496
* Anota el nom i cognom del nen/nena i el tipus d’activitat com a concepte d’ingrès
** Envia el justificant d’ingrès a info@imaginakids.com

documentació a presentar
fotocòpia targeta sanitària nen/nena______ fotocòpia dni alumne i pare/mare_____
justificant pagament_____					

com ens has conegut?
amic______ pàgina web______ xarxes socials______ publicitat______ premsa______
ràdio______ altres______ A on?_________________________________________________

AL·LÈRGIES

dades del menor
Nom i cognom -						DNI -

dades representant legal que autoritza
Nom i cognom - 						
Telèfon de contacte en cas d’urgència -

DNI -

Com a representant legal, informo que el meu fill/a:
Té al·lèrgies				No té al·lèrgies
En cas afirmatiu, quines al·lèrgies té? Amb quins medicaments, aliments o altres es pot generar una reacció al·lèrgica? __________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Cal que el professorat d’Imagina kids estigui informat d’algun procediment específic? ______
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Conforme,
Signatura - 							Data -

AUTORITZACIÓ REPRODUCCIÓ
I PUBLICACIÓ D’IMATGES

dades del menor
Nom i cognom -						DNI -

dades representant legal que autoritza
Nom i cognom - 						

DNI -

Atès que el dret a la imatge es troba regulat per l’article 18.1 de la Constitució, per la Llei Orgànica
1/1982 sobre el Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar, i per la Llei Orgànica 15/1999 de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, Imagina kids amb NIF B55246995 et sol·licita el consentiment, com a representant legal del menor, per publicar la imatge d’aquest, de forma clarament
identificable, en fotografies i gravacions corresponents a les activitats que organitza Imagina kids,
i que s’exposin públicament a la pàgina web www.imaginakids.com, xarxes socials (facebook, instagram, youtube...) del centre, publicacions a revistes, premsa o altres mitjans (interns o de tercers), així com la reproducció pública per a la promoció de les activitats i serveis de les entitats
vinculades al centre (expressament, degut a la relació constant generada per les visites regulars:
Museu del Joguet de Catalunya, Museu de l’Empordà, Teatre Museu-Dalí, Museu de l’Electricitat,
Biblioteca Fages de Climent, Piscina Municipal de Figueres, Galeria d’Art El Claustre, entre d’altres).
El present consentiment i autorització s’atorga de forma gratuïta i amb renúncia formal a qualsevol contraprestació econòmica.
Declaro que disposo de les facultats legals per atorgar la present autorització sobre la utilització de
la imatge del menor indicat.
Signatura - 							Data Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei, pots dirigir-te mitjançant comunicació escrita a Imagina kids (C/ Vilafant, 30 de Figueres) o bé, per correu electrònic a info@imaginakids.com.

