FULL D’INSCRIPCIÓ
CAMPUS EXPLORA SORT 2022
REQUISITS D’ACCÉS PER ORDRE DE PRIORITAT
Aquests requisits serviran per a valorar la vostra preinscripció oficial. Marqueu aquells que considereu que
compliu:
Ordre d’entrada de la sol·licitud– 1 punt
(aquells que van fer preinscripció prèvia a través del formulari de sondeig hauran de marcar la casella)
Calendari Vacunal de l’infant actualitzat(altament recomanable) – 1 punt
Infant empadronat al municipi de Sort – 1 punt
Pares o mares que treballen i no tenen possibilitat de teletreballar aquest estiu– 1 punt

DADES DEL CAMPUS EXPLORA SORT
DADES DEL NEN/A(edat de 9 a 15 anys  hagin cursat 3r de Primària a 3r d’ESO)
Nom i Cognoms
Data naixement
Municipi d'empadronament
Llengua d'ús habitual
PERSONES PROGENITORES o TUTORS/ES LEGALS
Nom i Cognoms pare/mare/tutor
DNI/ NIE
Adreça
Població
Telèfon
E-mail

DATES I COST(marca una opció o vàries)

Lloc del Campus Explora: Diversos espais a l’aire lliure i instal·lacions esportives de Sort
Durada: Juliol – Agost 2022
Horari: de dilluns a divendres de 9h a 14h
Cost: Tarifa mensual: 190€/mes - Tarifa quinzenal: 110€/quinzena
Descompte del 10% a les famílies monoparentals o família nombrosa
1a Quinzena de Juliol (del 4 al 15)

1a Quinzena d’Agost (del 2 al 12)

2a Quinzena
de Juliol (del 18 al 29)
(

2a Quinzena d’Agost (del 15 al 26)

*Per a la realització del Campus Explora Sort caldrà que estem en bona situació sanitària
* Un cop tramitat el pagament no s’acceptaran devolucions, excepte per raons mèdiques ( caldrà adjuntar comprovant)
*Places limitades

AUTORITZACIÓ PATERNA / MATERNA / TUTOR/A
En/na............................................................................................ amb DNI ..................................................
com a persona progenitora o tutor/a legalde l’alumne..................................................................................
autoritzo al meu fill/a a:
1. Participar a totes les activitats del Campus Explora Sort 2022 que realitza l’Ajuntament de Sort, a utilitzar
transport per a les sortides i excursions que es realitzaran, a banyar-se al riu i piscina.
2. Ser fotografiat/da durant les activitats del Campus Explora pel grup de monitors/es
3. La publicació i reproducció d’imatges a la web de l’Ajuntament de Sort

Prenc aquesta decisió sota la meva total responsabilitat i perquè així consti signo l’autorització:
Sort, a ................. de ........................... de 2022
Signatura del pare / mare / tutor

COMENTARIS / SUGGERIMENTS
……………………………………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………………………..................
.....……………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Les dades que vostè ens proporciona seran introduïdes en un fitxer propietat de l’Ajuntament de Sort amb la finalitat de
controlar l’entrada i la sortida de documents a l’Ajuntament i tramitar la seva petició. Les seves dades podran ser cedides
a tercers únicament en aquells supòsits en què sigui necessari per a totes aquelles qüestions derivades de la seva
sol·licitud o pel compliment d’obligacions legalment establertes. En qualsevol cas, i de conformitat amb el que disposa la
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, vostè pot, en tot moment, exercir
els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació, dirigint-se a l’Ajuntament de Sort, Carrer Dr. Carles Pol i Aleu,
núm. 13, 25560 de Sort.

