
Autorització

Butlleta d’inscripció Casal d’Estiu de Land Art

Jo,        amb DNI    i 

pare/mare/tutor de l'infant      amb DNI   , 

codi postal    , telèfon 1    , telèfon 2    , 

correu eletrònic:       estic d'acord que participi al 

Casal d'estiu que organitza TALLERS CREATIUS durant el mes de juliol als parcs i jardins 

de la ciutat de Barcelona.

En cas de malaltia o accident AUTORITZO a la responsable que demani assistència mèdica 

per tal que un professional es faci càrrec de prendre les decisions que calguin.

Signatura     Data

NOM i COGNOM del/la participant:

EDAT:    ESCOLA:

Marca amb una creu l'opció escollida;

Setmana 1: 04 de juliol- 08 de juliol     Opció A              Opció B

Setmana 2: 11 de juliol- 15 de juliol     Opció A              Opció B

Setmana 3: 18 de juliol- 22 de juliol     Opció A              Opció B

Setmana 4: 25 de juliol- 29 de juliol     Opció A              Opció B

Atencions especials

Té alguna al.lèrgia, intolerància alimentària o malaltia? SI   NO 

Quina?

El vostre fill/a té alguna necessitat especial?

Altres informacions d’interès:

D’acord amb la Llei de Protecció de Dades, les dades personals, les dels menors al seu càrrec, i les de salut facilitades seràn incorporades als nostres fitxers per gestionar 
l’activitat contractada i remetre-li informacions d’altres activitats de Tallers Creatius, inclòs per correu electrònic. En conseqüencia, ens atorga el seu consentiment exprés 
per al tractament de les dades personals i de salut. Les dades proporcionades seràn comunicades a les entitats organitzadores per a la gestió de l’activitat. Aixì mateix, 
sol·licitem el seu consentiment per publicar les imatges durant l’activitat a les nostres publicacions i web per donar difusió dels nostres serveis. Pot exercir els seus drets 
a Tallers Creatius al seu correu electrònic: mandy@tallerscreatius.com.

       Autorització el tractament de dades personals exclusivament per a la prestació dels serveis contractats i les finalitats indicades. 

* Aquest PDF té l’opció de formulari i es poden introduïr les dades desde l’ordinador. Caldrà dur l’autorització signada per l’adult 
i la butlleta d’inscripció impresa per tal de formalitzar les inscripcions lliurant la Documentació i abonant la totalitat de l’import o 
bé el 50%. En aquest últim cas, haureu de d’abonar el 50% restant el primer dia de les activitats del Casal.

Dades d’interès: Tallers animats per Mandy Mongiovi | T.616290007 | mail:mandy@tallerscreatius.com
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