Nom i Cognoms
Adreça
Adreça electrònica
Parròquia o institució

Localitat
DNI/NIF

Codi postal
Data de naixement

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades personals seran
incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del SEMINARI CONCILIAR DE BARCELONA, per tal de poder atendre els compromisos derivats de la
relació que mantenim amb vostè. Pot excercir els seus drets d’accés, concel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: C / DIPUTACIÓ,
23108007 BARCELONA. Mentre no ens comuniqui el contrari, entenem que les seves dades personals no han estat modificafes i que es compromet a
notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per realitzar-li enviaments per via postal o electrònica.

Telèfon

Inscripció a les Convivències d’escolans 2017

Casa de colònies Mogent-Maristes,
Llinars del Vallés

A qui va adreçat

A nois escolans i altres nois de les parròquies
de 8 a 14 anys.

Fins al dia 29 de juny
Al Seminari Menor de Barcelona
(Mn. José Fernando Campoverde)
Carrer de la Diputació 231 - 08007 Barcelona
Adreça-e: seminarimenor@arqbcn.cat
Telèfon: 934.541.600

Del dimarts, 5 de juliol, a les 10 del matí,
al divendres, 8 de juliol, a les 5 de la tarda
(sortim i arribem al Seminari Conciliar de Barcelona).

Lloc

Casa de colònies Mogent - Maristes
Afores s/n - 08450 Llinars del Vallès
Tel: 93.841.26.00

Cal portar

• Banyador, tovallola i casquet de bany
• Roba d’esport
• Estris de neteja personal i tovalloles
• Diverses mudes de roba
• Jaqueta per abrigar al vespre
• Pijama
• Sac de dormir i coixinera o bé llençols
• Gorra i crema solar
• Fotocòpia del DNI i de la TISS

No es pot portar

• Mòbils, PSP, portàtils, tablets ni similars
• Menjar i llaminadures (Xuxes)

Més informació i Inscripcions

I perquè així consti, ho signo a

, el dia

de

(signatura)

de 2017

Autoritzo que es puguin fer fotos i gravar en vídeo el meu ﬁll: dono el meu consentiment per a l’ús de la seva imatge (Llei 1/1982, de 5 de
maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge) en documentació i mitjans relacionats amb l’activitat.

Autoritzo el subministrament només d’antiinﬂamatoris (trombocid) i d’analgèsics compostos de paracetamol (epiretal), o d’ibuprofè (dalsy),
en cas de necessitat, per part de l’equip de dirigents.

Autoritzo a usar un vehicle privat per al desplaçament no urgent ni especialitzat, en el cas de necessitar atenció mèdica.

Autoritzo que es prenguin les decisions medicoquirúrgiques que siguin necessàries adoptar, en cas d’extrema urgència, sota direcció
facultativa pertinent.

L’autoritzo a participar en les convivències d’escolans que organitza el Seminari Menor de Barcelona a la casa de colònies Mogent-Maristes,
de Llinars del Vallès, del 5 al 8 de juliol de 2017 i a poder banyar-se a la seva piscina.

pare/mare/tutor de

80 € (hi ha beques per als que hi tinguin alguna
dificultat)

(nom i congoms), amb DNI

Preu

Jo

Dies

