
FITXA D’INSCRIPCIÓ 2020-21
FOLLETS DEL BOSC

Autorització Materna / Paterna

En/na (nom de la  mare / pare / tutor/a) ______________________________________________________________
amb DNI núm.____________ autoritza al seu fill/a______________________________________________________
a assistir durant el curs 2019-2020 a les activitats del grup de criança Follets del Bosc* de dilluns a divendres de 8’30 a
15h. Les activitats seran organitzades i realitzades per les acompanyants voluntàries de l’associació i les mares o
pares sòcies de l’associació.

A més es compromet a fer efectiva la matricula anual de 100€**, un cop realitzada la inscripció i amb un termini màxim
d’un mes després de la data d’inscripció, així com a abonar la quota mensual durant la primera setmana de cada mes.

També,

_Sí _No Autoritzo a què la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies o altres mitjans gràfics o 
audiovisuals ***.

(Signatura de Mare / Pare / Tutor/-a)
Sant Antoni de Vilamajor, _______ d’/de ________________________ de 2020

* El grup de criança Follets del Bosc és una activitat de l’Associació Antaviana  que està inscrita al Registre d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya  amb data 22/07/2009.
** En cas de cancel·lar-se l’activitat amb menys de dos mesos d’activitat es retornaria la totalitat de la matrícula.
*** El material gràfic i/o audiovisual serà realitzat i custodiat per l’entitat i l’ús d’aquest quedarà restringit a les publicacions o
divulgació que en pugui fer la pròpia entitat (publicació per als pares i mares, publicació en la web de l’entitat o altres mitjans
propis).
****Les dades facilitades a l’Associació Antaviana seran tractades amb la màxima confidencialitat i reserva per part 
de l’entitat, d'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades. Es tindrà dret a accedir al registre de dades
per rectificar-les o anul·lar-les en qualsevol moment.
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Dades Personals
Nom i cognoms:

Adreça:  

Població: C.P.

Data de Naixement: 

Correu-e:                                                                                 Telèfon1:                            Telèfon2:   

Ha estat escolaritzat abans?           On?

Dies i horari
Marca amb una X els dies i 
hores que voldríeu participar:

Salut i alimentació (Consideracions sobre la salut, al·lèrgies i tipus de dieta)

Observacions, comentaris, expectatives,...

Correu-e: folletsdelbosc@gmail.com                                       web: folletsdelbosc.vilamajor.net                                                Tel: 602856695

Hores Dll Dm Dx Dj Dv
Acollida (8:30-09h)
Matí (9h-13.00)
Dinar (13 h-15h)
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