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ESCOLA ANDERSEN CURS 2021-2022
/// TRIA LES TEVES OPCIONS

Marqueu amb una X, les activitats que voleu fer,en cos en moviment i multisport has de triar 1 dia o 2 dies d’activitat seleccionants els dies en que esteu
interessats.

ACTIVITAT CURS HORARI DL DM DX DJ DV COMP

COS EN MOVIMENT P3 - P4 17.00  a 18.30

MULTISPORT P5 - 2N 17.00  a 18.30

BÀSQUET 3R i 4T 17.00  a 18.30

5È i 6È - ESO 17.00  a 18.30

TEATRE 1R a 6È 17.00  a 18.30

BALL MODERN P5 a 2N 17.00  a 18.30

3R a 6È 17.00  a 18.30

ESO 17.15  a 18.30

IOGA NENS P3 a P5 17.00  a 18.30

1R a 6È 17.00  a 18.30

IOGA ADULTS / MINDFULLNESS ADULTS 17.00  a 18.30

/// FORMULARI D'INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS RECRESPORT

Ompliu el següent formulari per confirmar les activitats que realitzarà la vostra filla o fill (a partir d'ara INFANT) i que ofereix SERVEIS ESPORTIUS
RECRESPORT SL (a partir d'ara RECRESPORT) i que com a mare, pare o tutora o tutor (a partir d'ara TUTORA O TUTOR) autoritzareu a realitzar
aquestes activitats.

/// DADES DE L’INFANT

NOM I COGNOMS DEL NEN/NENA

CURS ESCOLAR 2021/22 DATA DE NAIXEMENT

ADREÇA

CODI POSTAL POBLACIÓ
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/// DADES DE SALUT DE L’INFANT

NÚMERO TARGETA SANITÀRIA

AL·LERGIES

MALALTIES A TENIR EN COMPTE

HA DE PENDRE MEDICACIÓ

/// DADES DELS TUTORS

NOM I COGNOMS NOM I COGNOMS

DNI DNI

TELÈFON TELÈFON

CORREU ELECTRÒNIC CORREU ELECTRÒNIC

/// PERMISSOS DE SORTIDA

PERMÍS PERQUÈ L'ALUMNE MARXI SOL A CASA (Només per a alumnes majors de 10 anys) SI NO

PERMÍS PER MARXAR ACOMPANYAT PER GERMANA O GERMÀ DE L'ESCOLA SI NO

NOM DEL GERMÀ

PERMÍS PERQUÈ UNA ALTRA PERSONA RECULLI A L'ALUMNE AL FINALITZAR L'ACTIVITAT SI NO

NOM I COGNOMS

DNI

TELÈFON

PARENTIU AMB L’INFANT

NOM I COGNOMS

DNI

TELÈFON

PARENTIU AMB L’INFANT
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/// AUTORITZACIONS I CONSENTIMENTS

INFORMACIÓ RELATIVA A LA VERACITAT DE LES DADES APORTADES
La falsedat de les dades incloses a les tres pàgines d’aquesta sol·licitud, així com la no inclusió d’alguna informació rellevant que
pugui afectar al bon funcionament de les activitats pot comportar la invalidesa d’aquesta inscripció, especialment quan es tracti
d’omissions relatives a necessitats educatives o sanitàries especials de l’infant inscrit.

SI

DRETS D'IMATGE PROPIES I DELS MENORS
Com a tutora o tutor legal de l'infant que s'inscriu, autoritza a Serveis Esportius Recresport S.L, d'acord amb el que s'estableix a la
Llei Orgànica 1/1982 sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i a la Llei Orgànica 1/1996 de
protecció jurídica del menor, per tal que els responsables de les activitats puguin realitzar la captació, reproducció i publicació,
únicament en les seves pàgines web o en les seves publicacions, d'imatges de la nostra filla o fill dutes a terme a les activitats
organitzades per RECRESPORT, sempre que respectin de forma estricta el seu honor i intimitat.

SI NO

ÚS DE WHATSAPP
Autoritzo a Serveis Esportius Recresport S.L. a la creació i gestió de grups de Whatsapp per informar d’algun aspecte rellevant de
l'activitat.

SI NO

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
En compliment del que estableix la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal,
l’informem que mitjançant l’emplenament del present formulari ens dóna el seu consentiment per a que les seves dades personals i
les del seu fill/-a o tutelat siguin incorporades i tractades en el nostre fitxer de base de dades, propietats de SERVEIS ESPORTIUS
RECRESPORT S.L garantint la seva seguretat i confidencialitat, amb la finalitat de la prestació i comercialització dels nostres
serveis, entenent que les dades aportades han de ser certes i al dia, pel que preguem que ens sigui notificada qualsevol modificació.
L’informem que pot exercir en qualsevol moments els seus drets d’accés, modificació, cancel·lació i oposició si ens ho notifica al
nostre domicili social: Av. Béjar 188, 08225 – Terrassa (Barcelona). https://recresport.net/politica-privacitat/

SI

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DELS SERVEIS DE RECRESPORT
Confirmo i accepto que he llegit i he entès les normes d'ús dels serveis de RECRESPORT, que es troben al document annex a la
inscripció.

SI

AUTORITZACIÓ GENERAL
Com a tutor/a legal de l'alumne que s'inscriu, l’autoritzo a participar les activitats triades al formulari i organitzades per Serveis
Esportius Recresport S.L de Terrassa, incloses les diferents sortides.

Faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d’extrema urgència, i sota
la direcció facultativa adequada.

A més, autoritzo a l’empresa Serveis Esportius Recresport S.L a que efectui el cobrament dels rebuts corresponents en concepte
d’activitats seleccionades a aquest formulari d'inscripció, mitjançant tpvescola.

SI
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/// DECLARACIÓ RESPONSABLE D'ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ, OBLIGACIÓ
D'INFORMACIÓ I CONSENTIMENT INFORMAT PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS PROGRAMADES
PER RECRESPORT

NOM I COGNOMS DEL NEN/NENA

Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que
aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de les activitats, en la qual el/la menor participa. Així mateix, entenc
que l'equip de dirigents i l'entitat organitzadora de les activitats no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se
en relació a la pandèmia durant les activitats.

[     ]
Marqueu amb una X

Que se m’ha informat i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a
terme si apareix el cas d’un menor d’edat amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de
l’activitat.

[     ]
Marqueu amb una X

Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat de salut el/la menor compatible amb la simptomatologia
Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.

[     ]
Marqueu amb una X

Que m’encarrego d’aportar la quantitat necessària de mascaretes per el/la menor per als dies que duri l’activitat, en cas que així ho
requereixi l’equip de dirigents.

[     ]
Marqueu amb una X

FINALMENT, QUE AMB CARÀCTER PREVI A LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT, EL/LA MENOR COMPLEIX ELS REQUISITS DE SALUT SEGÜENTS:

Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...)
o amb qualsevol altre quadre infecciós.

[     ]
Marqueu amb una X

No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que ha tingut
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.

[     ]
Marqueu amb una X

No ha presentat un resultat positiu per a Covid-19 en una prova diagnòstica, encara que no presenti simptomatologia. [     ]
Marqueu amb una X

MARQUEU NOMÉS EN EL CAS D’UN MENOR AMB PATOLOGIA CRÒNICA COMPLEXA CONSIDERADA DE RISC PER A LA COVID-19:

Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de la seva participació en l’activitat. [     ]
Marqueu amb una X

Jo, _______________________________________________ amb DNI ______________________________

A Terrassa, a dia ______________________________________ de 2021_________________________

SIGNATURA
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