FOTO

2017 · FITXA DE MATRÍCULA ESCOLA D’ESTIU,
ESTIU URBÀ i FORMACIÓ EN VOLUNTARIAT JOVE
DADES DE L’ALUMNE QUE ES MATRICULA:

COGNOMS
(alumne)

NOM

D.N.I.

(alumne)

(alumne)

DATA
NAIXEMENT

GERMÀ SI
MATRICULAT

EDAT

SAP NO
NADAR?

NO

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)
ESCOLARITZAT EN:

CEIP El Crist

SOL·LICITA MATRÍCULA PER A :

CEIP Mediterrani

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

CP Sagrado Corazón

IES Garrigosa

Altres

ESCOLA D’ESTIU

MENJADOR 1a SETMANA

ESTIU URBÀ

MENJADOR 2n SETMANA

VOLUNTARIAT JOVE

MENJADOR
3a SETMANA
(de dilluns a divendres del 17 al 21 de juliol)

(de dilluns a divendres del 3 al 21de juliol)

(de dilluns a divendres del 3 al 21de juliol)

(de dilluns a divendres del 3 al 21 de juliol)

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

Nom del centre:

(de dilluns a divendres del 3 al 7 de juliol)

ESCOLA MATINERA

(de dilluns a divendres del 10 al 14 de juliol)

(de dilluns a divendres del 3 al 21 de juliol)

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

TELÈFON DE
CONTACTE
CORREU
ELECTRÒNIC

CRITERIS D’ADMISSIO: (Únicament s’aplicaran en cas de superar la quantitat màxima de places previstes)
1
2

RESIDENT A MELIANA

SI

NO

PARE, MARE O TUTOR TREBALLA A MELIANA

3

FAMILIARS DIRECTES DE MELIANA QUE
ES FAN CÀRREC DELS XIQUETS

Nom i telèfon de l’empresa:

Direcció i telèfon:

Iaios
Tios/es

Les places de l’Escola d’Estiu, l’Estiu Urbà i el Voluntariat Jove son limitades. En el cas què el número de matrícules supere les places previstes, els criteris que s’aplicaran
seran els següents, per ordre de importància: 1) Residència en Meliana. 2) Pares que treballen en Meliana. 3) Familiars directes de Meliana que es fan càrrec dels xiquets.
*En cas d’haver d’aplicar els criteris anteriors, es requerirà presentació de la documentació que acredite suficientment els motius d’aplicació dels mateixos.

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

FITXA SANITÀRIA:

GRUP
SANGUINI

PATEIX ACTUALMENT ALGUNA MALALTIA CRÓNICA Ó AL·LERGIA ALIMENTÀRIA??

SI

NO

QUINA?

DECLARACIÓ I AUTORITZACIÓNS:
AMB D.N.I.

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

DECLARE:
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.
itats proposades dins i
2)
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
l’IMC on hi participe l’escola.
Les imatges es podran utilitzar en:
La pàgina web 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.
maig de Protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. I 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.

ACCEPTE:

Les normes de funcionament reflectides al dossier general aprovat per la Junta Local de Govern de 8 de maig de 2017, que están a
disposició dels participants en la web www.imcmeliana.com i en les oficines de l’Institut Municipal de Cultura.

MELIANA, A

DE

DE

Signat:

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,
novembre, al seu article 38.4.
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,
Personal (BOE núm. 298, de 1999).
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