
FULL DE PRE-INSCRIPCIÓ 

CASAL SETMANA SANTA 2021 
 

Número d’inscripció: 

Nom del nen/a :__________________________________________________ 

Cognom del nen/a: _______________________________________________ 

Adreça:__________________________Població:_______________________ 

Codi postal: ________Adreça electrònica:______________________________ 

Data de naixement: __________Telèfon 1:____________Telèfon2__________ 

Curs escolar actual___________ Dte.% Família nombrosa o monoparental______Dte.dos germans%_____ 

 
Calendari: (marqueu amb una X la opció escollida): 

 

Fitxa sanitària: 

Pateix alguna malaltia crónica?____________________________________________________________ 

Té alguna discapacitat física, psíquica o sensorial?_____________________________________________ 

Segueix algun tractament específic (medicació)?______________________________________________ 

Té alguna al·lèrgia? _____________________________________________________________________ 

Té alguna intolerància a algun aliment?_____________________________________________________ 

Observacions___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Autorització: 

Jo _______________________________________________ amb DNI_____________________ 
com a mare, pare o tutor, AUTORITZO _____________________________________________a: 
Participar en totes les activitats i sortides que es facin al Casal de Nadal de Quart 2021. Es sotmeti a les 

decisions medicoquirúrgiques que calgui en cas d’urgència extrema i sota la direcció facultativa adequada.  

Cedeixi  la seva imatge per incloure-la en material divulgatiu i publicitari (blog del casal) 

Pugui anar en vehicle privat si és necessari 

Marxar sol un cop finalitzada l’activitat organitzada per l’Ajuntament de Quart, per la qual cosa la 

responsabilitat d’aquesta entitat es limita a l’horari de l’activitat del casal 

Marxar un cop acabat el casal amb les persones següents (indiqueu nom, cognom i DNI) 

________________________________________________________________________ 

 

Signatura pare, mare o tutor legal 

 

Quart a ____________________________de 2021. 

*Per tramitar la inscripció, cal presentar el full d’inscripció complert, Declaració Responsable que exigeix 

la DG Joventut omplerta i signada i Calendari de vacunes actualitzat amb una antelació mínima de 14 dies 

abans de l’inici de l’activitat. (Es pot consultar al carnet de salut o a través de La Meva Salut. No cal 

demanar visita presencial per aquest motiu ni cal demanar cap informe). 

NOVETAT!!!! 

Els Participants que han assistit al casal d’estiu, no han de portar cap més documentació que el full 

d’inscripció i la Declaració Responsable que us enviarem per correu.  

29 DE MARÇ al 1 D’ABRIL 

ACOLLIDA MATI 

(8 a 8:45h) 

MATI 

(9h a 13h) 

MATI I MIGDIA 

(9 a 15h) 

TARDA 

(9h a 17h) 

ACOLLIDA TARDA 

(17h a 18h) 
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