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DADES DE L’INFANT   

Llinatges  Nom  

Adreça   Barri  

Municipi  CP  

Data naixement  Edat  

Lloc de naixement  Nacionalitat  

ESCOLA  Està cursant  

 

DADES DE LA FAMÍLIA 

Nom de la mare  DNI   

Telèfon   Mòbil   

Email:  

Estat Civil  ¿Es tutora legal?  Sí   No 

¿Té la mateixa adreça que el menor?  Sí  No (Afegir les dades si són diferents a les del menor) 

Nom del pare  DNI   

Telèfon   Mòbil   

Email:  

Estat Civil  ¿Es tutor legal?  Sí   No 

¿Té la mateixa adreça que el menor?  Sí  No (Afegir les dades si són diferents a les del menor) 

 

INFORMACIÓ SOCIOSANITÀRIA 

Està medicat crònicament?    No    Si  

Quan i Quin/s? _________________________________________________________________________ 

Presenta al·lèrgies i/o intoleràncies d’algun tipus?    No    Si 

Quin/s? _______________________________________________________________________________ 

Té control d’esfínters durant el dia?    No    Si 

Té totes les vacunes que li corresponen posades?    No    Si 

Presenta necessitats especials?   No    Si (imprescindible informe mèdic o educatiu) 

Quina/es? __________________________________________________________________________________ 

Cal especificar les pautes a seguir i parlar amb l’equip educatiu per tal d’informar-lo de primera ma. 

Altres observacions a tenir en compte: ______________________________________________________________ 
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NORMATIVA DE LA INSCRIPCIÓ SEGONS ESTATUTS 

Segons l’article Article 5è dels estatuts de l’Associació Club d’Esplai Fent Camí Jovent es defineixen tres tipologies de 

membres de l’associació i dos tipus de socis. En concret aquesta inscripció fa referència als Els participants o 

beneficiaris, que seran menors de 17 anys que en tot cas, participaran amb el consentiment previ dels seus 

responsables legals. Es farà per inscripció anual i es pagarà una quota anual de soci. 

 

Segons l’article Article 6è dels estatuts de l’Associació Club d’Esplai Fent Camí Jovent es defineixen els DRETS dels 

membres PARTICIPANTS de l’associació que són: 

1. Participar en les activitats de l'associació, tant les que se duguin a terme dins l’entitat com a fora d’ella. 

2. Estaran coberts per una assegurança d’accidents, així com a qualsevol altre tipus, que s’estipuli en la 

normativa vigent que regula les activitats de temps lliure infantil i juvenil o qualsevol normativa superior. 

3. Ser sentit amb caràcter previ a l'adopció de mesures disciplinàries contra ell i ser informat dels fets que 

donin lloc a tals mesures, havent de ser motivat l'acord que, si escau, imposi la sanció.  

4. Tenir accés a la informació relativa a la programació d'activitats per grups de treball. 

5. Disposar d'un punt d'informació on poder transmetre queixes i suggeriments respecte a les activitats. 

 

Segons l’article Article 7è dels estatuts de l’Associació Club d’Esplai Fent Camí Jovent es defineixen els DEURES dels 

membres PARTICIPANTS de l’associació que són: 

1. Ajustar la seva actuació a les normes pròpies de l'entitat, contemplades a les diferents eines de control de 

l'associació. 

2. Renovar la matriculació en l'associació anualment. 

3. Pagar la quota de matriculació així com les aportacions pròpies de les sortides, excursions, campaments i 

altres activitats derivades de la programació de l’associació 

 

Finalment, segons l’Article 8è a on es defineixen les baixes dels associats, destacam que les causes de baixa a 

l’associació són: 

1. Per decisió de la persona interessada, la qual ho ha de comunicar per escrit a la junta directiva. 

2. No satisfer les quotes fixades. 

3. Per incompliment greu dels presents Estatuts o dels acords vàlidament adoptats pels òrgans socials, tals 

com el Reglament de Règim intern de l'entitat. 

 

Quota de matriculació del curs 2017/2018 

Les famílies pagaran una quota de 120€ anual que satisfaran en un o tres pagaments segons defineixin a la 

inscripció. 

Els infants que siguin inscrits des de institucions (llars, centres, etc) pagaran per família sempre que hagi un vincle 

certificable entre ells, és a dir, el centre abonarà 120€ per agrupació de germans que inscrigui i no una única quota 

com a centre. 

 

I jo, __________________________________________________________, 

amb DNI_______________-____, en qualitat de mare - pare i/o tutor-a 

Legal del menor que figura a la inscripció, mitjançant la meva signatura deixo 

constància de la lectura, comprensió i l'acceptació de totes les clàusules 

exposades en el present documenti ho signo a continuació a Palma,  a____ de 

_________________ de 20____ 
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PROTECCIÓ DADES –LOPD DE CARÀCTER PERSONAL. INSCRIPCIÓ I CONSENTIMENT DE L’ÚS DE LES IMATGES 

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que 

les seves dades, i els de el seu tutelat, seran incorporats a un fitxer sota la responsabilitat de CLUB D’ESPLAI FENT 

CAMÍ JOVENT, amb la finalitat d'atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè, com a 

usuari dels nostres serveis.  

Pot exercir els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, mitjançant un escrit a la nostra adreça: 

C/BALTASAR VALENTÍ 32, 07008 PALMA i/o a l'email fentcami@esplaijovent.com 

Mentre no ens comuniqui el contrari entenem que les seves dades i els de el seu tutelat no han estat modificats, que 

es compromet a notificar-nos qualsevol canvi sobre aquest tema i que comptem amb el seu consentiment per al 

tractament de les seves dades per a les finalitats anteriorment exposades.  

Igualment i d'acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i 

familiar i a la pròpia imatge, i sempre que no ens notifiqui el contrari, d'acord amb la normativa de protecció de 

dades, sol·licitem el seu consentiment per utilitzar les imatges del seu tutelat obtingudes en vídeos i/o fotografies 

per a la seva difusió en el nostre lloc web i xarxes socials, amb finalitats exclusivament divulgatives de les activitats 

que realitza el centre.  

La present autorització té caràcter gratuït, sense dret a reclamar cap quantitat en concepte d'utilització de drets 

d'imatge o model o qualsevol altre tipus de concepte. Li informem de la possibilitat d'exercir, a qualsevol moment, 

els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant escrit dirigit a 

l'entitat de conformitat amb els articles 14, 15, 16 i 17 de la Lopd i concordants del Rlopd mitjançant correu a 

l'adreça de l'entitat recollit en el present consentiment. 

 

Vostè accepta l'ús i publicació de les imatges del menor a la pàgina web i en Xarxes Socials. 

□ He llegit i accepto la inscripció de les dades del meu tutelat i els meus propis al fitxer responsabilitat de l'entitat. 

□ He llegit i accepto la captació i difusió d'imatges del meu tutelat.  

□ He llegit i no accepto la captació i difusió d'imatges del meu tutelat.  

Mitjançant la meva signatura deixo constància de l'acceptació de totes les clàusules exposades en el present 

formulari. 

 

Nom del menor participant: ________________________________________________________________________  

Nom i DNI del tutor legal: ____________________________________________________________________ 

Firma del consentiment del tutor legal: 

PALMA DE MALLORCA, a ______ de ______________de 20____ 
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AUTORITZACIÓ A LA PARTICIPACIÓ - INSCRIPCIÓ 

 

Jo, ________________________________________________, amb DNI ____________-__, com a  mare  pare  

i/o  tutor/a legal de _____________________________________, inscric al meu fill/a i l’autoritzo a participar de 

les activitats de temps lliure infantils i juvenils que es duran a terme durant el curs 20___/__ i que organitza el Club 

d’Esplai FENT CAMÍ JOVENT, atenent-me a les condicions que m’han estat notificades i prèvia presentació de la 

documentació corresponent i dono el consentiment a les clàusules abans esmentades.  

Faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que calgui adoptar, sota la pertinent direcció 

facultativa, així com eximeix de tota responsabilitat els monitors i director/a de l’activitat en cas d’incompliment de 

les normes per part del participant.  

En cas d’emergència, si no podem contactar amb el pare/mare/tutor-a legal, autoritzo a portar al menor en un 

vehicle al Centre Sanitari més proper i/o més adequat. També em comprometo que a que les condicions 

higienicosànitaries del menor seran les adients per poder participar-hi. I que accepto i estic d’acord amb la 

normativa i condicions d’inscripció a les activitats del Club d’Esplai Fent Camí Jovent. 

I mitjançant la meva signatura deixo constància de l'acceptació de 

totes les clàusules exposades en el present formulari i ho signo a 

Palma a____ de _________________ de 20____ 

 

TIPUS DE PAGAMENT 

A continuació marcar l’opció de pagament que més interessi: 

 un pagament de 120 € abans d’iniciar l’activitat     

 tres pagaments de 40 € abans d’iniciar l’activitat (octubre, gener i abril). Es pagarà el trimestre sencer d’activitat 

independentment del dia que s´inscrigui el participant.  

 

AUTORITZACIÓ DEL MENOR DE MARXAR TOT SOL 

 

AUTORITZO també al meu fill/a o representat/a legal es vagi tot sol a casa quan finalitzi la jornada, sense que cap 

adult es responsabilitzi d'acompanyar-ho/a i COMPRENC que sense la signatura i lliurament del tutor/a de aquesta 

autorització, al meu fill/a o representat/a legal no se li permetrà sortir del centre sense que un familiar o persona 

autoritzada venja a recollir-ho. 

□ Autoritzo a que parteixi tot sol     □ No autoritzo a que parteixi tot sol 

I mitjançant la meva signatura deixo constància de l'acceptació de 

totes les clàusules exposades en el present formulari i ho signo a 

Palma a____ de _________________ de 20____ 


