FOTO
INDIVIDUAL
TAMANY CARNET

SOL·LICITUD DE PLAÇA PER A:

ESCOLA D’ESTIU, ESTIU URBÀ O FORMACIÓ EN VOLUNTARIAT JOVE 2018

(que permeta identificar
clarament el sol·licitant)

DADES DE L’ALUMNE QUE SOL·LICITA PLAÇA:

COGNOMS
(alumne)

NOM

D.N.I.

(alumne)

(alumne)

DATA
NAIXEMENT

SAP NO
NADAR?

EDAT

POC

BÉ

ADREÇA
CODI
POSTAL

POBLACIÓ
QUIN CURS ESTÀ FENT?:

1r PRIMÀRIA
2n PRIMÀRIA
3r PRIMÀRIA
4t PRIMÀRIA
5é PRIMÀRIA
6é PRIMÀRIA

3r INFANTIL
(3 anys)
4t INFANTIL
(4 anys)
5é INFANTIL
(5 anys)

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r BATXILLERAT
2n BATXILLERAT
ALTRES

ESCOLARITZAT EN:

CEIP El Crist

GRUP DEL CURS
QUE ESTÀ FENT
A, B, C....

Nom del centre:

CEIP Mediterrani

SOL·LICITA PLAÇA PER A :

CP Sagrado Corazón

IES Garrigosa

Altres

ESCOLA D’ESTIU

MENJADOR 1a SETMANA

ESTIU URBÀ

MENJADOR 2n SETMANA

VOLUNTARIAT
JOVE
(de dilluns a divendres del 2 al 20 de juliol)

MENJADOR
3a SETMANA
(de dilluns a divendres del 16 al 20 de juliol)

(de dilluns a divendres del 2 al 20 de juliol)

(de dilluns a divendres del 2 al 20 de juliol)

(de dilluns a divendres del 2 al 6 de juliol)

(de dilluns a divendres del 9 al 13 de juliol)

ESCOLA MATINERA

(de dilluns a divendres del 2 al 20 de juliol)

NOM DEL PARE
o TUTOR
NOM DE LA
MARE o TUTORA
ALTRES
TELÈFONS

TELÈFON DE
CONTACTE
CORREU
ELECTRÒNIC

1) UNITAT FAMILIAR
O PROGENITOR CUSTODI
EMPADRONATS A MELIANA

SI

CRITERIS D’ADMISSIÓ:
2) GERMANS MATRICULATS
3) DOMICILI LABORAL DEL PARE, MARE O TUTOR LEGAL A MELIANA
Nom i cognoms dels germans:

(Cognoms especialment quan
no siguen els mateixos)

Nom i telèfon de l’empresa:

NO

Si el nombre de peticions de matrícules supera les places ofertades en cadascuna de les activitats, s’aplicaran els següents criteris de preferència: 1) Unitat familiar o progenitor custodi empadronats a Meliana.
En primer lloc, tindran preferència els sol·licitants de plaça, la unitat familiar o el progenitor custodi dels quals, estiguen empadronats a Meliana. 2) Germans que tinguen plaça confirmada en l’Escola Estiu,
Estiu Urbà o Voluntariat. Cas que aplicat el criteri 1) de preferència continuen existint places no adjudicades definitivament, tindran preferència aquells que tinguen germans amb plaça ja confirmada en
qualsevol de les altres activitats. 3) Domicili laboral del pare, mare o tutor legal a Meliana. Cas que aplicats els criteris 1) i 2) de preferència continuen existint places no adjudicades definitivament, tindran
preferència els sol·licitants de plaça, el pare, mare o tutor legal dels quals, tinguen el seu domicili laboral a Meliana. Si fora necessari, es demanarà la documentació que acredite els criteris anteriors. Si una
vegada cobertes les places amb els criteris anteriors hi hagueren places lliures, la preferència serà establida pel número de registre d’entrada de presentació de matrícula. Igualment, les situacions d’empat es
dirimiran pel numero de registre d’entrada de presentació de la matrícula, tenint preferència el que primer va presentar en el registre la seua sol·licitud. Devolució de taxes: La taxa de matrícula, menjador i
matinera són una reserva de plaça i no tenen opció a devolució. Només tindran dret a la devolució de l’import abonat, una vegada cobertes les places ofertades, les que queden fora.

El meu fill/a vol anar amb
. L'organització es reservarà la
decisió final de respectar aquest criteri per motius de ràtio seguretat en la constitució dels grups, d'acord amb les
normes especificades al dossier general.

FITXA SANITÀRIA:
Pateix actualment alguna malaltia crònica ó al·lèrgia alimentària SI

NO

GRUP
SANGUINI

QUINA?

DECLARACIÓ I AUTORITZACIONS DEL REPRESENTANT LEGAL DEL MENOR QUE SOL·LICITA LA PLAÇA:
SR/A.

D.N.I.

ADREÇA
CODI
POSTAL

POBLACIÓ

EN NOM PROPI, COM A PARE/MARE/TUTOR-A DEL MENOR.

DECLARE:

1) Que totes les dades expressades en aquesta fitxa són certes.
2) Que no hi ha cap incompatibilitat ni impediment per a la realització de les activitats de l'escola, ni per el desenvolupament normal de la vida quotidiana
de l'activitat. S'adjunta fotocòpia completa de la targeta SIP o la documentació necessària de l'assegurança a la qual pertany.

AUTORITZE:

1) Perquè en cas de màxima urgència de caràcter mèdic, la direcció competent prenga les decisions oportunes, amb coneixement i prescripció mèdica, si ha
estat impossible la meua localització.
2) Al meu fill a participar en totes les activitats programades dins i fora del recinte de l'Escola d'Estiu així com aquelles activitats proposades dins i fora de
l'horari fixe de l'Escola d'Estiu, l'Estiu Urbà i Voluntariat Jove.
3) Perquè l'Institut Municipal de Cultura (IMC) i l'Ajuntament de Meliana use les imatges realitzades en les activitats de l'escola, en les quals aparega,
individualment o en grup, el meu/a fill/a. Imatges que es facen tant de les classes com de les activitats culturals organitzades per l'IMC on hi participe
l'escola. Les imatges es podran utilitzar en: La pàgina web i les xarxes socials de l'Institut Municipal de Cultura (IMC) i l'Ajuntament de Meliana. En
material de difusió imprès destinat a donar a conèixer o promocionar les activitats culturals que es realitzen des de l'IMC o des de l'Ajuntament de
Meliana (díptics, publicacions, revistes d'àmbit cultural, etc.). Filmacions destinades a la difusió cultural no comercial. En compliment i dins dels límits
fixats en la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig de Protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. l la Llei Orgànica
1/1996 de 15 de gener, de Protecció Jurídica del menor.
4) A l'IMC a que utilitze les dades personals proporcionades següents: nom, adreça i telèfon, per a comunicacions internes de la mateixa escola o per a
enviament de material de difusió cultural de l'IMC.
5) A l’IMC i l’Ajuntament de Meliana a consultar les dades d’empadronament per verificar el criteri d’admissió 1).

ACCEPTE:

1) Que he llegit i estic d’acord amb les normes de funcionament reflectides al dossier general aprovat per la Junta Local de Govern per a 2018. Estes normes han
estat a la meua disposició en la web www.imcmeliana.com i en les oficines de l'Institut Municipal de Cultura en el moment de presentar esta sol·licitud de plaça.
2) Els criteris d’admissió per a la cobertura de les places.

MELIANA, A

DE

DE

Signat: (Nom i cognoms del pare, mare o tutor legal)

En els apartats 3) i 4) de les autoritzacions en quant a imatge i dades personals, en tot moment es podrà exercitar el dret de consulta, accés, rectificació, cancel·lació i oposició
respecte de les imatges i dades autoritzades. I es farà mitjançant escrit dirigit a l'Ajuntament de Meliana presentat en el seu Registre General d'entrada, o en qualsevol dels
mitjans de presentació de sol·licituds fixats en la Llei 30/1992 de 26 de novembre, al seu article 38.4.
Les dades personals que conté els impresos de l'escola podran ser inclosos en un fitxer per al tractament per l'IMC, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l'àmbit
de les seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu per a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons disposa la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 1999).
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