CAMPUS TEATRAL ESTIU 2019
FITXA INSCRIPCIÓ
DADES DE L’ALUMNE
Nom i llinatges
Data de naixement
Edat
Adreça
CP
POBLACIÓ
TELÈFONS DE CONTACTE
Mare/Tutor
Tel. 1
Tel. 2
Pare/Tutor
Tel. 1
Tel. 2
Nom de la mare/Tutor
DNI
Nom del pare/Tutor
DNI
Correu electrònic
DADES D’INTERÈS
Pateix alguna malaltia actualment?
En cas afirmatiu, quina?
Pren medicació?
En cas afirmatiu, quin?
Té algun tipus d'al·lèrgia?
En cas afirmatiu, quina?
És intolerant a algun aliment?
En cas afirmatiu, a quin?
Pateix alguna discapacitat?
En cas afirmatiu, quina?
Pren alguna medicació?
En cas afirmatiu, quina?
En el cas de que durant el campus s'hagi d'administrar una medicació, serà imprescindible la recepta
mèdica i la dosi exacte.
INDICAU LES DATES
PERÍODE D’INSCRIPCIÓ
UNA SETMANA (De dilluns a divendres)
Acollida
Menjador
DUES SETMANES
Acollida
Menjador
TRES SETMANES
Acollida
Menjador
QUATRE SETMANES
Acollida
Menjador
CINC SETMANES
Acollida
Menjador
PER A CASOS PARTICULARS INDICAU-HO AQUÍ:

Del 25 al 28 de juny
Una Setmana
Dues Setmanes
Tres setmanes
Quatre setmanes
Cinc setmanes

ACTIVITATS ( 9h a 14h)
95€
115€
210€
300€
380€
435€

MATINET (8h a 9h)
16€
20€
30€
40€
50€
57€

MENJADOR (14h a 15h)
32€
40€
80€
120€
160€
192€

El calendari d’activitats està subjecte al nombre d’alumnes inscrits.
Descompte: 10% per a germans, alumnes de l’escola i inscripcions abans 31/05/2019.
Els descomptes s’apliquen sobre el preu de les activitats (no de menjador o acollida) i no són acumulables.
L’import del curs es pot abonar en efectiu al Teatre Sans o mitjançant transferència bancària al número de compte:
BANKIA ES88 2038 3432 8760 0015 1623 (En aquest cas és imprescindible posar en el concepte el nom de l’alumne).
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CAMPUS TEATRAL ESTIU 2019
AUTORITZACIÓ D’ASSISTÈNCIA
Autoritzo el meu fill/a ..................................................................................................................................................
A assistir a l’activitat del CAMPUS DE TEATRE 2018 de l’Escola d’Arts Escèniques del Teatre Sans organitzat
per ESTUDI ZERO TEATRE i a participar en totes les activitats englobades en el marc general de l’activitat,
tant les que es realitzen dins, com les programades fora del nostre centre, entre les dates assenyalades de
2017. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
l’interessat dóna el seu consentiment de forma expressa al tractament de les dades de caràcter personal que
ens ha facilitat, que seran incorporades en el fitxer propietat d’Estudi Zero Teatre, SCL.
Signatura i DNI del pare / mare / tutor

A

,

de

de 2019

AUTORITZACIÓ EN CAS DE MALALTIA O ACCIDENT
En el cas de malaltia o accident, del meu fill/a .....................................................................................................
AUTORITZ a l’organització que demani assistència mèdica i que en cas d’urgència es prenguin les decisions
medicoquirúrgiques que calgui, sempre per decisió facultativa.
Signatura i DNI del pare / mare / tutor

A

,

de

de 2019

AUTORITZACIÓ DE RECOLLIDA (En cas que sigui persona diferent al pare o mare)
AUTORITZ a ………………………….………………………………… amb DNI ……………………………. que
reculli al meu fill/a .............................................................................. en cas que no ho pugui fer jo.
Signatura i DNI del pare / mare / tutor

A

,

de

de 2019

AUTORITZACIÓ DE DRET D’IMATGE
ESTUDI ZERO TEATRE, disposa de pàgina web i xaxes socials amb l’objectiu d’informar als pares i fer difusió
de les activitats que es duran a terme. Es poden publicar vídeos i imatges en les quals apareguin, individualment
o en grup, alumnes que fan les activitats esmentades. Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en
l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret
a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció del Campus demana el consentiment
als pares, mares o tutors legals per poder publicar fotografies i/o vídeos on apareguin els seus fills i filles.
En/Na............................................................................................................... amb DNI ............................
pare/mare/tutor de ......................................................................................................................................
AUTORITZ: Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a activitats
organitzades al Campus de Teatre de l’Escola d’Arts Escèniques del Teatre Sans i publicades en pàgina web i
facebook del Teatre Sans i Estudi Zero Teatre, filmacions destinades a difusió,fotografies per a revistes o
publicacions d’àmbit cultural i educatiu.
Signatura del pare / mare / tutor tutor

A

,

de

de 2019
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