
Casal D'estiu Torres De Segre                               
AJUNTAMENT TORRES DE SEGRE 
 

Butlleta d’inscripció Casal d’Estiu 2022 

 

Nom i cognoms alumne  _________________________________________________________ 

Edat i curs  ____________________________________________________________________ 

Nom i cognoms pare /tutor ______________________________________________________ 

Nom i cognoms pare /tutor ______________________________________________________ 

Adreça  ______________________________________________CP i Població _____________ 

Telèfon de contacte ____________________________________________________________ 

Altres telèfons de contacte ______________________________________________________ 

Correu electrònic de contacte ____________________________________________________ 

Comentaris i observacions que es vulguin fer per al millor coneixement del seu fill/a. (Hobbies,  
habilitats, etc...):  

___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________  

Pateix alguna malaltia greu o crònica que els responsables del casal haguem de conèixer?  
____________________________________________________________________________ 

Està sota tractament mèdic? _____________________________________________________ 

Quin? ________________________________________________________________________ 

És al·lèrgic? ___________________________________________________________________ 

A què? _______________________________________________________________________ 

A continuació marca l’opció que interessa: 

Torns setmanals  

 1r – 27/06/2022 – 01/07/2022 
 2n – 04/07/2022 – 08/07/2022  
 3r – 11/07/2022 – 15/07/2022  
 4t – 18/07/2022 – 22/07/2022 
 5e – 25/07/2022 – 29/07/2022  

 6e – 01/08/2022 – 05/08/2022 
 7e – 08/08/2022 – 12/08/2022 
 8e – 16/08/2022 – 19/08/2022 
 9e – 22/08/2022 – 26/08/2022 
 10e -29/08/2022 – 02/09/2022 

 
El pagament es realitzarà a “La Caixa” i com a concepte cal  escriure Casal estiu 
2022 + nom de l’infant  

IBAN: ES51 2100 0208 1302 0007 0716 

Cal enviar la butlleta d’inscripció, copia de la Tarjeta Sanitaria i de les vacunes 
i el comprovant de pagament al correu casalestiutds@gmail.com abans del día 
24 de juny.  



Casal D'estiu Torres De Segre                               
AJUNTAMENT TORRES DE SEGRE 
 
Autoritzo 

 A realitzar sortides pel poble de Torres de Segre, durant el Casal d’Estiu (de 9:00h a 13:00h) o 
altres horaris extraordinaris  marcats.  
 

 A anar a les piscines de Torres de  Segre, amb la supervisió dels/les monitors/es del casal 
d’estiu. 

- Autoritzo també al meu fill/a a anar a la piscina gran.  
 

 Als/les monitors/es del casal d’estiu de Torres de Segre a poder realitzar fotografies i vídeos 
on pugui sortir el meu fill/a, i que aquestes puguin ser utilitzades, per a la promoció o 
publicitat del casal, i ser publicades en les diferents vies de comunicació del casal.   

- ☐ SÍ AUTORITZO la publicació de les imatges  
- ☐ NO AUTORITZO la publicació de les imatges.  

 
 A incloure els telèfon ______________ en el Grup de Whassap per tal de facilitar el contacte 

directe amb les famílies. 
 

 Autoritzo al tractament de les meves dades segons la Política de Protecció de Dades de 
L’AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE 
 

 A adoptar les decisions medicoquirúrgiques necessaries, en cas d’extrema gravetat, sota la 
direcció facultativa pertinent.   

 

 

 

 

Em faig responsable de qualsevol acció voluntària en contra de persones o béns que  pugui cometre el 
meu fill/a, i d’aquell material tecnològic que pugui perdre o es pugui  malmetre.   

Així mateix em responsabilitzo de qualsevol acció, que realitzi el meu fill/a, que  desautoritzi les ordres 
dels/les monitors/es.   

En Torres de Segre a 12/06/22 

  

 

Responsable de Tractament: AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE tractem les dades de caràcter personal segons s'estableix en el 
Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i Garantia Dels Drets Digitals (LOPDGDD)  
Finalitat del tractament: Gestió i bon funcionament del Casal d’Estiu 2022, i per a la corresponent gestió administrativa. La publicació 
de les imatges i l’enviament d’informació, si ens autoritza, per a fer difusió de les activitats i novetats.  
Conservació: El temps necessari per a complir amb les obligacions legals.  
Destinataris: No se’n preveuen.  
Drets: Pot exercir els següents drets, dirigint-se a la nostra adreça o a través del correu electrònic, havent-se d'identificar 
degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir: dret d'accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició, portabilitat y no 
ser objecte de decisions individuals automatitzades. També pot retirar el consentiment atorgat.  
Imatges: El dret a la imatge personal està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre 
el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge personal. Si autoritza la publicació de les imatges de l’infant/jove a 
l’AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE ho fa de manera expressa i inequívoca, de forma lliure, voluntària, gratuïta i sense límit 
temporal ni geogràfic, per a la seva difusió, en qualsevol suport o format (Intranet, pàgina web, comunicacions comercials per via 
electrònica, revistes, xarxes socials, mitjans de comunicació, etc.) i per la reproducció, exhibició i comunicació pública, tan fotogràfica, 
televisiva, videogràfica, impresa, per Internet i/o xarxes socials. 

Firma:  

 

En cas que l’infant estigui sota tractament mèdic i hagi de prendre algun medicament durant les  
hores de casal, s’ha d’adjuntar un informe signat pel metge on indiqui els medicaments, les hores 
i la dosi que cal prendre. 
 


