
 ESCOLA ELS ESTANYS de Sils 
 

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALITAT:  
Aquest missatge de correu electrònic i els seus documents adjunts estan dirigits EXCLUSIVAMENT als destinataris especificats. La informació continguda pot ser CONFIDENCIAL i/o estar LEGALMENT PROTEGIDA i no necessàriament reflecteix 
l’opinió de TOT OCI EDUCACIÓ, LLEURE i ESPORT S.L. Si vostè rep aquest missatge per ERROR, preguem que ens ho comuniqui i procedeixi a destruir-lo. 
En compliment de la Normativa LSSI-CE 34/2002 de 11 de Juliol, en concret el que té a veure amb l’article 21 sobre comunicats comercials, li comuniquem que la seva adreça de correu electrònic està inclosa en una base de dades destinada a 
divulgar informació dels nostres serveis i productes. En cap cas es destinaran aquestes dades a altres fins que els esmentats, ni es lliuraran a terceres parts, d’acord amb els principis de protecció de dades de la LOPD ( Llei orgànica 15/1999, de 
13 de Desembre, de protecció de dades de caràcter personal.)  
Així mateix el procediment per a donar-se de baixa d’aquesta llista és respondre a aquest missatge indicat en l’assumpte BAIXA. La petició serà processada immediatament. 

 

Full d’inscripció CASAL “QUÈ HI HA AL POL NORD?”  
Nadal 2012 

 
 

DADES DEL / DE LA PARTICIPANT 
 

Cognoms: _______________________________ Nom: _________________ Curs : ________ 
 

Telèfons: ________/_______/________ Adreça: _____________________________________ 
 

E-Mail de contacte (família) : _____________________________________________________ 
 

Observacions (Escriviu totes aquelles dades sobre el vostre fill/a que creieu importants que estiguin en coneixement del 

monitoratge: qui el recull, medicacions, al·lèrgies, menús, si marxa sol, etc...) _____________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________. 
H 

Podeu continuar amb les observacions al revers de la fitxa si cal. 

AUTORITZACIÓ PATERNA i/o MATERNA 
 
En/Na_________________________________amb DNI,_______________, i com a___________________del 

nen/a___________________________,  

1) AUTORITZO A PARTICIPAR el meu fill/a a l’activitat i modalitat escollida més avall, i i faig extensiva aquesta autorització a 

les decisions mèdico-quirúrgiques que siguin necessàries adoptar en cas d’extrema urgència, sota la direcció facultativa. 

2) ACCEPTO que l’horari i la responsabilitat de l’empresa i AMPA acaba segons els horaris que es determina per a cada 

modalitat en la publicitat de les activitats. 

� CASAL de NADALCASAL de NADALCASAL de NADALCASAL de NADAL:  :  :  :  Marque amb una X el TORN i la Modalitat horària 

� Torn A (24, 27 i 28)    � Torn B (31, 2-4 i 7)       � Torn C (A+B)        

� Matí (de 9 a 13h)   

� Matí (de 9 a 15h)  
 
Signatura, 
 
 
 
 

Sils, a _______ de _________ de 2012 
 

- La inscripció s’ha de formalitzar abans del 5 de desembre. Podeu deixar-la a bústia de 
l’AMPA, o enviar-la a TOT OCI per FAX (972 94.24.87) o e-mail (totoci@totoci.net). Un cop es 
confirmi la realització del casal TOTES les inscripcions es confirmaran per telèfon amb un 
missatge de text (SMS), com a molt tard el 13 de desembre. 

- L’entrada i sortida al Casal es faran pel PARVULARI de l’escola. 
- Cal portar al casal roba còmode, calçat esportiu i aigua. 
- El primer dia de casal s’entregarà la programació. Si ens faciliteu el correu 

electrònic us ho avançarem per e-mail. 


