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Autoritzo el meu fill a assistir a l’ac-
tivitat esmentada. Faig extensible 
aquesta autorització a qualsevol 
decisió medicoquirúrgica que 
calgués adoptar, en cas d’extrema 
urgència, per la pertinent direcció 
facultativa.

 NO N’AUTORITZO la utilització 
d’imatges (ompliu-ho en el cas 
que no l’autoritzeu).

La informació facilitada serà 
guardada a la base de dades de 
l’Associació Cultural Club Cimal. 
Les dades seran tractades de for-
ma confidencial i es podrà exercir 
sobre elles els drets d’accíes, rec-
tificació, oposició i/o cancel·lació, 
comunicant-ho a l’Associació 
Cultural Club Cimal.

Recordeu que és imprescindible 
adjuntar a aquesta fitxa una 
fotocòpia de targeta de la segu-
retat social o de l’assegurança 
corresponent

ESTIU 2016
SIGNATURA PARE O MARE

Nom i cognoms

Adreça habitual

Presenta alguna malaltia que necessiti tractament, alèrgies, problemes físics que impedeixin 
determinades activitats, eneuresi, alteracions del son, etc.?  SÍ    NO. Especifiqueu-les:

Es troba al dia en les diverses vacunacions?  SÍ    NO  No ho sabem.

Pis

Ciutat

Mòbil de contacte

TelCP

correu 

grup sanguini          Adjunta còpia de CATSALUT o assegurança

PER OMPLIR NOMÉS SI NO ÉS SOCI DE CIMAL

INFORMACIÓ MÈDICA

amb edat de                   anys i estudiant de                  de  PRIM   ESO    BATXILLERAT

abona l’import                          €, com a reserva de plaça per a l’activitat d’estiu:

 campament Barba-roja. 4t-6è Prim. 1-9 juliol. 305€ socis/360€ no socis 
 convivència exclusiva a Rocacorba. 1r ESO 1-9 juliol. 330€ socis/400€ no socis 

FITXA D’INSCRIPCIÓ

cimal

INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS D’ESTIU DE CIMAL

1. Ompliu la butlleta inferior i entregueu-la al responsable de l’activitat, amb

 a) la targeta de CATSALUT,

 b) el calendari de vacunacions

Recordeu que tant una cosa com l’altra són imprescindibles. La sanció d’inspecció per 
no tenir alguna fitxa o còpia és molt alta.

2. El pagament de l’activitat es pot fer:

 a) mitjançant una trasnferència al compte de Cimal: 0081-0016-19-0002094916, 
     indicant-hi el nom del fill i l’activitat a què s’inscriu.

 b) en metàl·lic o xec, avançant una part de l’import –o tot– abans del dia 30 de  
          juny i completant la resta el dia de l’inici de l’activitat.

3. En el cas que el vostre fill s’hagi finançat tota o part de l’activitat mitjançant la venda 
de butlletes per al sorteig d’una bicicleta, abans de començar el pagament complet de 
la resta, valideu amb el preceptor del vostre fill la quantitat exacta obtinguda.

4. Per a més informació sobre l’activitat us podeu posar en contacte amb Quim Carreras 
(691 335 344) o Andrés Bello (618 403 200).


