
 

  

 

FITXA D'INSCRIPCIÓ 

ESCOLA D'ESTIU 2019 CENTRE AMBIENTAL EL VEDAT 

 
Emplene la inscripció i envie-la junt a una còpia de la targeta S.I.P, o del segur metge del xiquet / xiqueta , i una còpia del 
seu D.N.I, a la següent adreça: escoles@naturaycultura.com 

 

DADES DEL PARE, MARE O TUTOR 
Nom: _____________________ Cognoms______________________________________ 

 

Adreça________________________________________________C.P:_______________ 

 

Localitat__________________________ Província_________________________________ 

 

Telèfons de contacte: __________________/__________________/___________________ 

 

E-mail______________________________________________________________________ 

 
  DADES DEL PARTICIPANT 
  Nom: ____________________ Cognoms______________________________________ 

 

   Edat____________________ Data de naixement:________________________________ 
 

  Horari al que desitja assistir (marcar amb una X al costat): 

 Matins de 9:00h a 14:00h 

 Matí i vesprada de 9:00h a 15:30h (Amb menjar) 

 Matí i vesprada de 9:00h a 17:00h (Amb menjar) 

 Escola Matinera de 8h a 9h 

 

Dies que desitja assistir: 

 2 de Setembre  5 de   Setembre 

 3 de   Setembre  6 de   Setembre 

 4 de   Setembre   

 

NATURA Y CULTURA SERVICIOS AMBIENTALES, S.L. con NIF B97721534 y domicilio en C/ ACEQUIA FAVARA, 

30 BAJO 46470 MASSANASSA (VALENCIA). “En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el 

fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras 

se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a 

terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en 

NATURA Y CULTURA SERVICIOS AMBIENTALES estamos tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a 

acceder a ellos, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que 

fueron recogidos.Sus datos serán tratados de forma confidencial no siendo cedidos a ninguna empresa externa a la nuestra. 

Asimismo solicito su autorización para ofrecerle nuestros servicios. 
 

He llegit i accepte la política de privacidad. Marque la següent casella: 

Accepte  

Marque la següent casella si no vol rebre més comunicacions sobre els nostres serveis i productes. 

No vull rebre més comunicacions  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AUTORITZACIÓ I LOPD 

 

El dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, 

sobre el dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la 

Protecció de Dades de Caràcter Personal, article 13 del RD 1720/2007, de 21 de desembre pel que s’aprova el 

reglament de desenvolupament de de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 

personal.La llei de Protecció de Dades ens obliga a disposar de l’autorització materna/paterna per a l’ús de les 

fotografies de menors i per això sol·licitem el vostre consentiment. 

La utilització d’aquestes imatges es farà dins de l’àmbit de la difusió d’activitats amb caràcter publicitari, sempre que 

no es mostren les cares dels xiquets i xiquetes i serviran, al mateix temps, per elaborar un document gràfic per a que 

les famílies tinguen un record del seu pas per l´escola. 

 

 
                       AUTORITZE                               NO AUTORITZE 

 

 
Autoritze a la Direcció, en cas de màxima urgència, a prendre les decisions mèdiques necessàries, si ha estat 

impossible localitzar-me. 
 
                       AUTORITZE                                
 

Autoritze al meu fill/a a participar en totes les activitats que formen part del programa de l'Escola d'Estiu, organitzada 

per Natura y Cultura, Servicios Ambientales, S.L.  
 
                       AUTORITZE         
                        

 

Per a confirmar la inscripció cal que feu l'ingrés de l'import total abans del 30 d´agost de 2019. Podeu fer els 

pagaments mitjançant transferència bancària al següent numero de compte. Indiqueu per favor al concepte el nom del 

participant i ESCOLA D´ESTIU SETEMBRE. CAIXA POPULAR ES37 3159 0020 2223 7219 8222.  
 
 
Firmado en Torrent, 2019 

 
FITXA SANITÀRIA 

Malalties patides____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

És asmatic?_____________________________________________________________ 

 

És  al·lèrgic a algun medicament o antibiòtic? _________________________________ 

 

Altres  al·lèrgies:_____________________________________________________________ 

 

Pateix algun tipus de malaltia?____________________________________________ 

 

Segueix alguna dieta o règim especial?: SI NO 

 

Quin?___________________________________________________________________ 

 

Indique tot problema mèdic que considere necessari que hem de conèixer: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________   

  

 

 


