
 

 

 

Inscripció ESTIU MOGUT 2019 Vilanova i la Geltrú  
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 

Dades Participant 

Nom i Cognoms: ____________________________________________________________________      

Adreça: ______________________________________ Població: ____________________________            

Telèfon 1 (escriure a qui pertany) __________________   

Telèfon 2 (escriure a qui pertany) __________________ 

Correu electrònic _________________________________ 

Data de naixement: _______________  Edat: __________ 

Gènere:    Masculí       Femení        Altres 

Centre Educatiu: _________________  Curs: ___________ 

Dades d’interès a emplenar pels familiars o tutor/a 
 
Nom de Mare/Pare/Tutor/a: 

Nom de Mare/Pare/Tutor/a: 

 

Pateix alguna malaltia crònica?        SI                 NO     
Quina? 
 

Pren alguna medicació?       SI                    NO     
Quina? 
 

És al·lèrgic/a?      SI                       NO             A què?  

 

Quina informació sanitària penseu que és convenient que coneguem? 
 
 

Pateix alguna disminució física i/o psíquica? SI                  NO  
Quina? 
 

Sap nedar? SI       NO 

 

Per a donar compliment al RGPD (UE) 2016/679 el fem coneixedor que en relació a les dades personals que ens 

facilita,  RESPONSABLE: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. ENCARREGAT: ACTUA SCCL- CIF F61826053- C/Sant 

Raimon de Penyafort, 8 - Vilafranca del Penedès (08720). FINALITATS: Gestionar la inscripció i participació a les activitats i 

l’exercici de les funcions administratives corresponents LEGITIMACIÓ: Consentiment de l'interessat. La comunicació de les 

dades personals sol· licitades és un requisit necessari per a poder prestar-li els serveis. CONSERVACIÓ DE LES DADES: Mentre 

en mantingui la prestació del servei o se'n puguin derivar responsabilitats. DESTINATARIS: No es realitzaran comunicacions de 

dades excepció per al compliment de les obligacions legals. DRETS: Pot accedir, rectificar, suprimir, sol·licitar la portabilitat, 

limitar o oposar-se al seu tractament dirigint-se per escrit al responsable o enviant un correu electrònic a dades@actua.coop, en cas 

d'incompliment per part del responsable pot presentar una reclamació davant de la Agencia Española de Protección de Datos.  

 

      

M’inscric a:  
Setmana 
verda 

 Cultura urbana 
al poder 

 Bioritmes  Generació IN  

No hi ha 
Plan(eta) B 

 Taller de rimes  Dansa  Fotografia  

Winter is 
comming 

 Creativitat amb 
aerosols 

 Expressa’t a 
escena 

 Crea una peça 
audiovisual 

 

Cuina 
vegetariana 

 Danses urbanes  Producció 
musical 

 Ràdio estiu 
mogut 

 

 

    

    

    

    

            DOCUMENTACIÓ:   

 

�  Fitxa d’inscripció amb autoritzacions. 
�  Fotocopia Targeta Sanitària. 
�  Fotocopia Carnet de Vacunes. 
�  DNI / NIE del/la participant 

 

    



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Per a donar compliment al RGPD (UE) 2016/679 el fem coneixedor que en relació a les dades personals que ens 

facilita,  RESPONSABLE: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. ENCARREGAT: ACTUA SCCL- CIF F61826053- C/Sant 

Raimon de Penyafort, 8 - Vilafranca del Penedès (08720). FINALITATS: Gestionar la inscripció i participació a les activitats i 

l’exercici de les funcions administratives corresponents LEGITIMACIÓ: Consentiment de l'interessat. La comunicació de les 

dades personals sol· licitades és un requisit necessari per a poder prestar-li els serveis. CONSERVACIÓ DE LES DADES: Mentre 

en mantingui la prestació del servei o se'n puguin derivar responsabilitats. DESTINATARIS: No es realitzaran comunicacions de 

dades excepció per al compliment de les obligacions legals. DRETS: Pot accedir, rectificar, suprimir, sol·licitar la portabilitat, 

limitar o oposar-se al seu tractament dirigint-se per escrit al responsable o enviant un correu electrònic a dades@actua.coop, en cas 

d'incompliment per part del responsable pot presentar una reclamació davant de la Agencia Española de Protección de Datos.  

AUTORITZACIÓ 
En/Na _________________________________________ 

 
com a mare/pare/tutor, de _____________________________   
 
amb NIF/NIE _________________        autoritza, 
 
Al meu fill/a: 

 
.A assistir a les activitats organitzades per l’Estiu mogut de Vilanova i la Geltrú.         
Participant a les activitats que es duran a terme, incloent també aquelles en que es 
requereixi sortir a l’exterior de l’equipament.  
                                                                  SI �  NO �  
 

Als i les professionals de l’Estiu mogut: 
 
.A prendre les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar, en cas d’extrema 
urgència, sota la pertinent direcció facultativa. 
                                                                  SI �  NO �  

 
.A demanar i compartir informació dels participants amb altres professionals que 
intervinguin en el procés educatiu del meu fill/a 
                                                                  SI �  NO �  
 
.A poder captar imatges del meu fill/ a als efectes que disposa la Llei Orgànica 1/1982, 

de 5 de maig, de protecció del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la 
pròpia imatge. Autoritzant també a que pugui reproduir i publicar les imatges captades.       
                                                                  SI �  NO �  
 
 

 

 Data: ____/____/20__                                                            Signatura de Pare/Mare o Tutors 

AUTORITZACIÓ DE RECOLLIDA 

En/ Na  ___________________________________________  
 
amb NIF/ NIE ____________________________ 
 
com a pare/mare/ tutor de   ___________________________ 
 
Autoritzo a marxar sol al meu fill/a cap a casa des de les activitats Estiu mogut 2019:  

     SÍ   NO  
 
En cas de que NO marxi sol autoritzo que el meu fill/a sigui  recollit a l’acabar l’activitat 
per les següents persones: 
Nom:                                          DNI:    
Nom:                                          DNI:           
Nom:                                          DNI:         
   
 Data: ____/____/20__              Signatura 


