INSCRIPCIÓ ESCOLA D'ESTIU 2021
NOU ESPORT

Gerent

Marcos Lorente

675 525 935

nou_esport@hotmail.com

Inscripció Escola d'estiu 2021
Nom del xiquet/xiqueta:_____________________________________________________________________________________________________
Data de naixement:_________________________________________________________________________________________________________
Observacions (al-lèrgies, malalties...): _______________________________________________________________________________________
Adreça: ______________________________________________________________________________________________________________________
pare/mare treballa presencialment: _____SI O NO _____ (encerclar)
Segon germa/na matriculat en l'escoleta d'estiu: ____SI O NO ____ (encerclar)
Nom del pare i telèfon: ______________________________________________________________________
Nom de la mare i telèfon:_______________________________________________________________________________________________
Conters bancaris:
Bankia: ES71 2038 6072 8760 0000 6349
BBVA: ES29 0182 5941 4402 0046 0773

_______________________

Caixa bank: ES37 2100 7448 9022 0001 9116

FIrma del pare/mare/tutor

__

Autorització Fotos

Jo, En/Na _______________________________________________________________________________________
amb DNI _________________, major d'edat, en calitat de (pare, mare o tutor)____________________
del xiquet/a (nom i cognoms)____________________________________________________________________
Autoritze al personal del centre per a que puga realitzar fotos al meu fill/filla durant l'estància en el centre, al
igual que puga pujar-les a les reds socials o publicacions del centre i de l'empresa.
No autoritze
Per a validar esta autorització, firme a data de.............. de....................................del 2021

_______________________
FIrma del pare/mare/tutor

OMPLIR en el cas d'autoritzar l'eixida del menor sense acompanyament de cap adult de l'escola, si
no autoritzes NO OMPLIR

Autorització eixida de l'escola sense acompanyament

Jo, En/Na _______________________________________________________________________________________
amb DNI _________________, major d'edat, en calitat de (pare, mare o tutor)____________________
del xiquet/a (nom i cognoms)____________________________________________________________________
Matriculat a l'escola d'estiu, autoritze la seua eixida de les instal.lacions sense acompanyant adult durant el periode
matriculat.
Per a validar esta autorització, firme a data de.............. de....................................del 2021

_______________________
FIrma del pare/mare/tutor
Marcos Lorente.

675 525 935.

nou_esport@hotmail.com

DECLARACIÓ RESPONSABLE FRONT A LA NOVA
NORMALITAT DEGUT A LA COVID-19
NOU ESPORT

Gerent

Marcos Lorente

675 525 935

nou_esport@hotmail.com

Jo, En/Na. ________________________________________________________________________________________
amb DNI Nº_________________________________________________, major de edat, en calitat de (pare, mare
o tutor)_______________________del xiquet/a (nom i cognoms)________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Declare que:
La salut del meu fill durant els 14 dies previs a l'entrada a l'escola d'estiu ha sigut l'adecuada i
no ha tingut ni tos, ni calentura, ni cansament o falta d'aire. A més de no haver estat en
contacte amb ningú amb dita sintomatología.
Després de haver rebut i llegit atentament la informació rebuda en aquest document sobre
normes de convivència i normes higièniques sanitàries per la Covid-19 de les instal.lacions,
sóc sabedor/a de les mesures que impliquen, per al participant i per a les persones que
conviuen amb ell/ella, la participació del interessat/a en l'activitat de la nova normalitat, i
assumixc baix la meua responsabilitat tinguent en compte que l'entitat promotora també
complix amb els seus compromisos i obligacions.
He llegit i accepte els compromisos continguts al document de medides personals de higiene
i prevenció obligatories.
Em compromet:
En cas de ausencia del meu fill/a, d'avisar al monitor/coordinador del estat de salut,
mitjançant whatsapp o crida telèfonica.

Firmat,

, _____________,a _________de_________del 2020

Marcos Lorente.

675 525 935.

nou_esport@hotmail.com

NORMES PER A L'ESCOLA D'ESTIU
NOU ESPORT

Gerent

Marcos Lorente

675 525 935

nou_esport@hotmail.com

A tenir en compte per les famílies i alumnat.
NORMES GENERALS DE CONVIVÈNCIA.
- És obligatori portar l'estoig de casa i conscienciar els nens / nenes que no es podrà compartir. L'estoig el
hauran de portar tots els dies amb colors, cola, tisores, llapis, goma, maquineta, i en el cas que vulguin
retoladors i bolígrafs també.
- És aconsellable crema protectora (que s'ha de posar a casa, no es portaran a l'escola)
- És obligatori, tovallola de platja, banyador i sabatilles de platja per als jocs d'aigua i pati.
- El centre no es fa responsable de la pèrdua d'objectes personals i de valor.
- Totes les peces i motxilles, esmorzars i ampolles d'aigua, han d'anar marcades amb el nom.
- Es respectaran els horaris d'entrades i sortides estipulades i contractades. Tenint paciència per a l'entrada i
desallotjament.
-NORMAS HIGIÈNIC SANITÀRIES ANTI COVID-19. Recollides al nostre Pla de Contingència i subjectes a
modificacions segons normatives sanitàries.
- SÍMPTOMES DE MALALTIA: No es pot entrar a el centre si s'està malalt / a, en el cas que es detecti en el
centre, s'avisarà ràpidament a la família perquè vinguin a recollir a l'menor.
- OBLIGATORI L'ÚS DE MASCARETA AL CENTRE: A partir de 6 anys i persones adultes, per evitar possibles
contagios
- OBLIGATORI L'ÚS DE GEL DESINFECTANT: A l'entrar al centre, tant l'adult com el menor, han de fer ús del gel
hidroalcohòlic que posem a la seva disposició.
- AFORAMENT LIMITAT: Només es permet l'entrada d'un adult acompanyant un alumne / a (o diversos en cas
de germans / es)
- FLUX I TRÀNSIT PEL CENTRE. Els adults acompanyants no passaran a les aules. A l'hora de la sortida dels
adults respectessin la distància social de 2 m.
- HIGIENE I NETEJA DEL CENTRE: Es realitzarà en temps i forma segons normativa vigent, no podent quedar
objectes personals de l'alumnat ni dels professionals al centre un cop acabi la jornada, com motxilles, ampolles
d'aigua, joguines, etc.
- ACTIVITATS D'HIGIENE I PREVENCIÓ: Es desenvoluparan hàbits de neteja de mans, amb aigua i sabó, amb
l'alumnat, així com rutines de mantenir distàncies personals i no compartir objectes personals. I el bon ús i
cura de la mascareta amb més de 6 años.
- OBJECTES PERSONALS i TREBALLS: Tot ha de venir dins d'una motxilla, que ha d'incloure el material necessari
per al transcurs de la jornada, com tovalloletes, i tovalloles per al canvi o per assecar-se dels jocs, una muda
completa (sabates, pantalons, roba interior, samarreta), esmorzars, ampolles d'aigua, estoig. ... a l'igual que els
materials que se sol·liciten pel / la professional per al treball diari, ja que s'evitarà en la mesura possible
compartir objectes d'ús personal com llapis, llibretes ... Tot material d'ús comú s'ha de netejar un cop utilitzat.
No es permeten raspalls de dents, ni objectes punxants, ni diners, ni objectes de valor.
Protecció de dades "Escola Estiu".Responsable del tractament: Ajuntament de Càrcer. Finalitat "Gestió de l'escola d'estiu municipal". Legitimació:RGPD UE
2016/679,6.1.c) "el tractament es necesserari per al compliment d'una obligació legal;i, 6.1e) "el tratament es necessari per al compliment d'una missió realitzada en
interés públic". Tot això en relació al DECRET 37/2008, de 28 de març, del Consell, pel qual s'estableix els continguts educatius del pimer cicle de Educació Infantil en la
Comunitat Valenciana. Destinataris: Les dades poden ser comunicades a les Unitats del Ajuntament competens en la matèria relacionada amb la comunicació
realitzada, a Conselleria d'Educació i Entitats sanitaries i no podran ser cedides a tercers exceptes en els supòsits que preveu la notmativa vigent sobre protecció de
dades de caràcter personal. Les dades seran conservades durant el temps necessari per complir amb la finalitat per al que s'han recaptat i per determinar les possibles
responsabilitats que es puguen derivar de dita finalitat i del tractament de les dades. És aplicable el que disposa la normativa d'arxius i patrimoni documental espanyol.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com oposar-se o limitar el tractament, davant l'Ajuntament de Càrcer, amb dimicili:Plaça Comunitat Valenciana, nº2,
46249 Càrcer, València, e-mail:info@carcer.net, indicant l'assumpte: Ref. Protecció de dades o mitjançant la seua electrònica. Informació addicional:
http://carcer.es/pretecció de dades_
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