
 
FULL D’INSCRIPCIÓ COLÒNIES 2019 

VALL DE BOÍ 

Esplai La Fera de Poblenou 

https://esplailafera.wordpress.com/ 

 

 Nom   
 

Fotografia Cognoms  

Grup d’Edat*  

 

Concepte X Data Concepte X Data 

Full d’inscripció*   Fotografia*   

Carnet S.S*   Rebut Ingrés*   

Drets d’Imatge*   Carnet de Vacunes*   

*A omplir l’Entitat 

DADES PERSONALS DE L’INFANT / JOVE 

Nom  Cognoms  

Edat  Data de naixement  

Curs escolar  Adreça  

Codi Postal  Població  

 

DADES FAMILIARS 

 Tutor Legal Tutor Legal 

Nom i Cognoms   

Telèfon    

Correu Electrònic   

Tercera persona de contacte (àvi/a, tiet/a…): 

Nom i Cognoms   

Telèfon   

 



FULL D’INSCRIPCIÓ COLÒNIES 2019 

VALL DE BOÍ 

Esplai la Fera de Poblenou 

https://esplailafera.wordpress.com/ 

 

INFORMACIÓ SANITÀRIA 

Núm. de la cartilla sanitària  

Grup sanguini  

 Encercleu la 

resposta 

OBSERVACIONS 

Està vacunat/da correctament per l’edat que té? SI NO  

Es mareja amb facilitat? SI NO  

Sap nedar? SI NO  

Neda amb manguitos o similars? SI NO  

Ha patit o pateix alguna malaltia important? SI NO  

Quina?  

És al·lèrgic/a a alguna cosa? SI NO  

A què?  

Pren alguna medicació? SI NO  

Com s’administra?  
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AUTORITZACIÓ MATERNA / PATERNA 

 

En/na……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………amb DNI núm. 

………………………………………………………………………com a tutor/a legal de l’infant / jove 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………… AUTORITZO a assistir a les colònies d’estiu que es realitzaran del 22 al 30 de Juliol del 2018 i que 

organitza l’Esplai la Fera de Poblenou. També AUTORITZO als monitors/es de l’esmentat centre a fer-se 

responsable de l’infant / jove durant l’estada de les colònies i en totes les sortides i activitats que es realitzaran. 

Faig extensiva aquesta autorització a les decisions medico-quirúrgiques que fossin necessàries adoptar, en cas 

d’extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa i al transport de l’infant / jove que sigui necessari en 

cotxe particular en cas d’urgència. 

 

Signatura del Tutor/a Legal: 

 

 

Terrassa, a ……………… de …………………………de 2019 

 
AUTORITZACIÓ ALS DRETS D’IMATGE 

 

En/na……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………amb DNI núm. 

………………………………………………………………………com a tutor/a legal de l’infant / jove 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………… AUTORITZO a l’Esplai la Fera de Poblenou per tal de que pugui registrar a través de fotografies i vídeos la 

imatge de l’infant / jove durant les colònies de l’estiu 2018, i així mateix AUTORITZO que les fotografies i vídeos 

puguin publicar-se a la pàgina web de l’entitat i en d’altres mitjans, sempre i quan tingui per finalitat difondre les 

activitats i/o finalitats socials de l’entitat.  

 

Signatura del Tutor/a Legal: 

 

 

Terrassa, a ……………… de ………………………….de 2019 


