
 
 
 
 

 

 

AJUNTAMENT DE BENIARBEIG  

 

Nº INSCRIPCIÓ
 

 

Cognoms del participant: 

 

Nom del participant: 

 

Data naixement: Adreça: 

 

SIP: DNI: 

Malalties/al·lèrgies: 

Està prenent algun medicament? 

Altres observacions d’interés 

Nom i Cognoms del progenitor/a: 

 

DNI del progenitor/a: Telèfon: 

 
 

Inscripció Escola d’Estiu Horari de 9.00 a 14.00 h 
□ juliol  95 €   (115 € no empadronats) 

□ juliol + agost (*)  142 € (182 € no empadronats) 

□ agost (*)    47 €  (67 € no empadronats) 
  (*) fins al 13 d’agost 

 
 

Autoritze al taller d’estiu a publicar imatges del meu fill/a a la web de l’Ajuntament, revistes, 
premsa, etc; sempre i quan tinguen relació amb les activitas dels tallers 
 
SI  NO    
 

 

• Dirigit a xiquets i xiquetes nascuts al  2017  i fins al 2009 
• les inscripcions dels no empadronats entraran en llista d’espera i sols seran admesos si 

en acabar el període d’inscripcions hi ha places lliures. 
• El termini per a realitzar les inscripcions comença el 1 de juny i finalitza el 22 de juny. 
• Imprescindible aportar fotocòpia de la targeta del SIP per al nous inscrits. 
• L’inscripció per als dos germans tindrà un descompte del 10% per al segon germà. 
• Aportar rebut del pagament quan siga mitjançant transferència. 
• Acudir amb esmorzar i aigua suficient per a les activitats del dia. 
• Portar roba còmoda i adequada per a les activitas. 

 
 

 
 
 

INSTRUCCIONS PER AL PAGAMENT DE LES TAXES 
Mitjançant ingrés, transferència bancària o a l’oficina de l’Ajuntament  amb targeta de crèdit. 

 
BANCO SABADELL – IBAN ES03 0081 1086 2300 0101 9710  

CAIXABANK – IBAN ES07 2100 5898 6802 0005 5331 
BANKIA – IBAN ES31 2038 6280 3060 0003 7486 

 
 
 
 

Signatura del pare, mare o tutor 
 
 
 
 

 

FULL D’INSCRIPCIÓ 
TALLERS D’ESTIU 2021  

 



 
 
 
ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS I CONSENTIMENT DE PARTICIP ACIÓ EN ACTIVITATS 
D’OCI EDUCATIU INFANTIL I JUVENIL 
 
........................................................................ amb núm. de DNI/NIE ............................................... 
Actuant en nom propi com a pare/mare/tutor-a de l’interessat/a (menor d’edat) 
………………………………………………………. Amb núm de DNI/NIE……………………………… 
 
Pertinença a grups vulnerables o amb necessitats especials d’adaptació: 
 
SI   NO    
 
Declare sota la meua responsabilitat que sol·licite que la persona les dades de la qual figuren a 
l’encapçalament (l’interessat/da) participe en les activitats de l’organització exposada, per a això 
he llegit amb detall la informació proporcionada per l’organització i accepte les condicions de 
participació, exprese el meu compromís amb les mesures personals d’higiene i prevenció i 
assumisc tota la responsabilitat davant de la possibilitat de contagi per COVID-19 atenent que 
l’entitat promotora complisca també amb els seus compromisos i obligacions 
 
(Marqueu el que calga) 
 
Declaració responsable de no formar part de grup s de risc o de conviure amb grup de risc  

 Declare que la persona interessada pertany a un grup de risc i que compta amb 
l’autorització de l’equip sanitari per a poder participar en les activitats. 

 Declare que la persona interessada sap quines són les mesures extres de protecció i 
higiene ( si n’hi haguera). 

Compromís de revisió diària de l’estat de salut i raó de l’abs ència  

 Em compromet a mirar diàriament la temperatura al/la participant i, si escau, notificar 
l’absència ( a través de mòbil o altre mitjà establit) 

Declaració d’haver llegit i acceptat els documents proporcionats per l’organització sobre 
l’adaptació de l’activitat a la COVID-19 
 He llegit y accepte els compromisos continguts en el Document de Mesures i 

recomanacions per a l’entitat promotora i l’equip educatiu d’activitats d’oci educatiu 
durant l’estiu 2020 

Consentiment informat sobre COVID -19 
 Declare que, després d’haver rebut i llegit atentament la informació continguda en el 

document annexat, soc coneixedor/a de les mesures que implica, per al/a la participant i 
per a les persones que conviuen amb ell/a, la participació de l’interessat/da en l’activitat 
en el context de desescalada o nova normalitat, i assumisc sota la meua pròpia 
responsabilitat, atenent que l’entitat promotora complisca també amb els seus 
compromisos i obligacions. 

 
 
 
 
 
 
………..…………............……., ....….. de ….………..………de .................. 

  


