AJUNTAMENT DE MUSEROS
REGIDORIA D’ESPORT
I EDUCACIÓ

A

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ EN
L’ESCOLA D’ESTIU 2020

DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL XIQUET O DE LA XIQUETA

COGNOMS

NOM

DATA DE NAIXEMENT

ADREÇA

MUNICIPI

NÚM. SIP

XIQUET O XIQUETA AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE
SUPORT EDUCATIU (NESE) ( marqueu, si és el cas)

MINUSVALIDESA
SÍ GRAU ............... %

CURS I ESCOLA

DADES DEL PARE O DEL TUTOR
COGNOMS

NOM

TELÈFON

CORREU ELECTRÒNIC

ADREÇA (si és diferent de la del xiquet o de la xiqueta)

DNI / NIE

MUNICIPI

DADES DE LA MARE O DE LA TUTORA
COGNOMS

NOM

TELÈFON

CORREU ELECTRÒNIC

ADREÇA (si és diferent de la del xiquet o de la xiqueta)

B

DNI / NIE

MUNICIPI

SOL·LICITEN l’admissió del xiquet o de la xiqueta en:
Escola d’Estiu, de l’1 al 31 de juliol de 2020, de 09.30 h a 14.00 h. Preu: 55 € (primer xiquet o xiqueta), o 27,5 €, en cas de
custòdia compartida, per cada pare o mare; 45 € (des del segon xiquet o xiqueta), o 22,5 €, en cas de custòdia compartida, per
cada pare o mare.
Horari extra de matí, de 07.30 h a 09.30 h. Preu: 20 €, o 10 €, en cas de custòdia compartida, per cada pare o mare.

C

DECLAREN
Que durant aquest curs escolar, 2019-2020, ha cursat segon cicle d’infantil o educació primària.
Que no conviuen per motius de separació, divorci o situació anàloga (marqueu aquesta casella)
Que hi ha limitació de la pàtria potestat d’alguns dels progenitors: Sí
No
Que han llegit detalladament la informació proporcionada per l’organització en el document de Normes de funcionament de
l’Escola d’Estiu 2020 adaptada a la COVID-19, i que accepten en la seua totalitat.
Que les dades expressades en la documentació presentada són certes.
Que no hi ha cap incompatibilitat ni impediment en la persona interessada per a la realització de les activitats de l’Escola d’Estiu
2020, ni per al desenvolupament normal de la vida quotidiana durant l’activitat. Declaren que la persona interessada no ha donat
positiu en COVID-19, ni ha estat en contacte estret amb cap cas positiu els últims 14 dies
Que es comprometen a notificar diàriament l’estat de salut i la causa de l’absència de la persona interessada en telefonar a la
persona encarregada de les tasques de coordinació de l’Escola d’Estiu designada per ACTIO Activitats Educatives.

Declaració responsable de no formar part de cap grup de risc ni conviure amb grup de risc (marqueu allò que procedisca):
Declaren que la persona interessada compleix els requisits d’admissió establerts en les Normes de funcionament de l’Escola
d’Estiu 2020, en no ser grup de risc ni conviure amb cap persona pertanyent a grup de risc.
Declaren que la persona interessada és grup de risc, o conviu amb algú que és grup de risc. En aquest cas, assumeixen la
responsabilitat que comporta el risc i les conseqüències que es deriven de la seua participació en l’Escola d’Estiu 2020. Han
presentat un informe mèdic que acredita que hi pot participar.
Declaració d’haver llegit i acceptat tots els documents proporcionats per l’organització sobre l’adaptació de l’activitat a la
COVID-19:
Declaren que han rebut i llegit el protocol d’adequació de l’activitat a la COVID-19 que figura en les Normes de funcionament
de l’Escola d’Estiu 2020 i que, per tant, tenen ple coneixement i estan d’acord amb les mesures i procediments que proposa.
Declaren que han rebut i llegit el protocol d’actuació en casos d’emergència o risc de contagi que figura en les Normes de
funcionament de l’Escola d’Estiu 2020 i, per tant, tenen ple coneixement i estan d’acord amb les mesures i procediments que
proposa.
Consentiment informat sobre COVID-19:
Declaren que, una vegada llegida atentament la informació continguda en les Normes de funcionament de l’Escola d’Estiu
2020, són conscients dels riscos que comporta la participació de la persona interessada en l’activitat en el context de la crisi
sanitària provocada per la COVID-19, fet que assumeixen sota la seua responsabilitat.

SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE MUSEROS

Pren algun tipus de medicació:

No

Sí (cal adjuntar l’informe mèdic)

Malalties, al·lèrgies o intoleràncies:

No

Sí

Quines?

...........................................................................................................................................................................................................................
Persones autoritzades per recollir el xiquet o la xiqueta (nom, cognoms i DNI)
………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………................................
Si són pares separats, indiquen el règim de visites o vacances de l’altre progenitor, si coincideix en dies lectius de l’Escola d’Estiu:
dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
Persones autoritzades per l’altre progenitor per recollir el xiquet o la xiqueta (nom, cognoms i DNI)
……………………………………………………………………………………………………...........................................................………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................

D

ACCEPTEN

Les mesures personals d’higiene i de prevenció obligatòries davant la COVID-19.
Han llegit i accepten els compromisos continguts en el document de Normes de funcionament de l’Escola d’Estiu 2020 sobre les
mesures personals d’higiene i de prevenció obligatòries, i es comprometen a complir-les i fer-les complir a la persona interessada. I
també, complir les indicacions de les persones responsables de l’Escola d’Estiu. I són conscients que l’incompliment d’aquestes pot ser
causa d’expulsió, per un període equivalent a la gravetat de la infracció, sense dret a devolució del preu públic.

E

AUTORITZEN
Que en cas de màxima urgència de caràcter mèdica, la direcció competent prenga les decisions oportunes, amb coneixement i
prescripció mèdica, si ha estat impossible la localització: Sí
No
L’ús de les imatges del xiquet o de la xiqueta realitzades en les activitats de l’Escola d’Estiu, individualment o en grup, i la seua
publicació al web de l’Ajuntament, en les seues xarxes socials, material de difusió imprés destinat a donar a conéixer o
promocionar les activitats organitzades des de l'Ajuntament de Museros i filmacions destinades a la difusió d’aquestes activitats:
Sí
No
A l'Ajuntament de Museros i a l’empresa ACTIO, designada per a la coordinació de l’Escola d’Estiu 2020, a que utilitze les dades
personals proporcionades següents: nom, adreça, telèfon mòbil i correu electrònic, per a comunicacions internes de l’Escola:
Sí
No
A consultar les dades d’empadronament per a verificar el criteri d’admissió:

F

Sí

No

DOCUMENTACIÓ ADJUNTADA
Fotografia, grandària carnet.
Ingrés bancari de 55 € (primer xiquet o xiqueta), o 27,5 €, en cas de custòdia compartida, per cada pare o mare.
Ingrés bancari de 45 € (des del segon xiquet o xiqueta), o 22,5 €, en cas de custòdia compartida, per cada pare o mare.
Ingrés bancari de 20 € (horari extra de matí), o 10 €, en cas de custòdia compartida, per cada pare o mare.
Si són pares separats, per acreditar el règim de visites, vacances o custòdia compartida, còpia de la sentència de separació o
divorci, del conveni regulador o d’altre document judicial que ho establisca.

De conformitat amb el que s'estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i amb el
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades), li informem que les seues dades personals seran
incorporades als sistemes de tractament de titularitat de l’Ajuntament de Museros, per a tramitar la sol·licitud d’inscripció en l’escola d’estiu 2020. Les
dades seran tractats per l’entitat tercera coordinadora, excepte en el cas que existisca una obligació legal i seran conservades durant els anys necessaris
per a complir amb les obligacions legals. Li informem que aquest organisme tractarà les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent,
limitada, exacta i actualitzada i, per això, ens comprometem a adoptar totes les mesures tècniques i organitzatives per al seu tractament. D'acord amb els
drets que li confereix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, podrà exercir els seus drets al tractament de dades personals i revocar el
consentiment prestat per al tractament d'aquestes, en dirigir la seua petició per registre d'entrada a l'atenció del nostre delegat de protecció de dades a
l'adreça, plaça del Castell, 1, o per correu electrònic, a l'adreça dpo@museros.es. Per a una informació més detallada sobre el tractament de dades que
realitzem pot consultar el nostre web www.ajunt-museros.com/política-de-privacidad.

Museros, ________ de juny de 2020

Museros, ________ de juny de 2020

Firma del pare o del tutor

Firma de la mare o de la tutora

Termini d’inscripció del 12 al 19 de juny,
a la seu electrònica de l’Ajuntament de Museros
www.ajunt-museros.com o a la casa consistorial,
de 09.00 h a 14.00 h i de vesprades, amb cita prèvia

SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE MUSEROS

