INSCRIPCIÓ AL CASAL ESPORTIU ESTIU 2019
PARE, MARE, REPRESENTANT LEGAL
Nom i cognoms

DNI

Adreça
Població

Codi postal

Adreça electrònica

T. mòbil

DADES DE L’INFANT (nascuts del 2007 al 2015)
Nom i cognoms

Data naixement

Escola procedència

Núm. Seg. Social

Sap nedar?

Té alguna al·lèrgia?

Pateix alguna malaltia actualment? Quina
PRE-INSCRIPCIO núm. Registre d’entrada
Torn i horari (a de correspondre amb el de la pre-inscripció)

de 9 a 14 hores

1r. torn

2n. torn

3r. torn

de 9 a 17 hores amb menjador

1r. torn

2n. torn

3r. torn

Qui sotasigna, AUTORITZA




a verificar les dades declarades en aquesta sol·licitud per tal d’aplicar la tarificació social i
bonificacions en la liquidació del preu públic.
al meu fill/a a assistir al Casal esportiu d’estiu, i a participar a les sortides que hi ha incloses en
l’activitat.
als responsables de les activitats d’estiu a traslladar al meu fill/a, en cas de necessitat urgent, al
centre sanitari més proper.
autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a
activitats del Casal esportiu d’estiu i que siguin publicades a la web, publicacions municipals
o en els perfils de les xarxes socials de l’Ajuntament, com promoció i difusió de les activitats
del Casal esportiu d’estiu.
No autoritzo a l’Ajuntament a publicar les fotografies

DECLARACIÓ RESPONSABLE, sota la meva responsabilitat que són certes les dades consignades
en aquesta sol·licitud, així com la documentació que s’adjunta.
L’import total de la renda de la unitat familiar és
inferiors a 15.935,52 €

entre 15.935,52 € i 23.903,28 €

entre 23.903,28 € i 31.871,04 €

entre 31.871,04 € i 39.838,8 €

més de 39.838,8 €

SOL·LICITO la bonificació del 10 % amb motiu de ser família nombrosa i inscriure 2 o més
fills en el Casal d’Estiu, d’acord amb l’article 7.3 de l’Ordenança Fiscal núm. 43
Nom i cognoms

Núm. Pre-inscripció

Nom i cognoms

Núm. Pre-inscripció

Nom i cognoms

Núm. Pre-inscripció

SOL·LICITO la bonificació del 50 % per a usuaris amb disminució física, psíquica o sensorial
que no puguin acollir-se a cap dels trams 1 o 2 indicats al punt 6.5 de l’Ordenança

DOCUMENTACIO QUE S'ADJUNTA
Fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social
Còpia de la última declaració de la renda de tots els membres de la unitat familiar (1)
Títol família nombrosa (en el cas de demanar la bonificació per inscripció de 2 o més fills)
Certificat que acrediti el grau de discapacitat (en el cas d’acollir-se a la bonificació)
Comprovant de pagament del preu públic del Casal d’Estiu
(1) Per aplicar la tarificació social és imprescindible aportar la declaració de la renda de tots els membres de la
unitat familiar. Sense aquesta documentació s’aplicarà el preu públic sense el descompte per tarificació
social.

Signatura

Data:

Informació sobre el tractament de les seves dades personals
D'acord amb la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades
personals seran incloses als fitxers informatitzats titularitat de l'Ajuntament de Montgat, i que la finalitat del seu tractament es el
registre dels documents i la seva tramitació. Així mateix, s'informa de la possibilitat d'exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició en els termes inclosos a la legislació vigent.

