ESCOLA D’ESTIU
APIMA
FULL D’INSCRIPCIÓ – AUTORITZACIÓ DE PARTICIPACIÓ
AUTORITZACIÓ DE PARTICIPACIÓ DEL/S FILLETS/ES QUE ASSISTEIXI/N A LES ACTIVITATS
ORGANITZADES PER L’ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES DEL CENTRE EDUCATIU ES
PORIOL.
ACTIVITAT
Escola d’estiu 201

mes de JULIOL

Jo (pare/mare o tutor/a legal) ____________________________________Amb
DNI________________pare/mare o tutor/a legal del
fillet/a____________________________________________, amb domicili a
, autoritzo a que participi
en l’escola d’estiu organitzada per l’associació de pares i mares CEI Es Poriol amb NIF:
G57826067 del C/ Tarragona , s/n amb nº de registre 311000008659

Signat

(pare/mare/tutor legal)

TELÈFONS DE CONTACTE....................................................................................................
OBSERVACIONS A TENIR EN COMPTE.................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

SOCI DE L’APIMA DEL CENTRE CEI ES PORIOL : SI
ALUMNE/A DEL CENTRE:

SI

NO

NO

CURS FILLET/A:_______

En cas de voler donar-se de baixa s’ha de comunicar per escrit a l’apima amb una
antelació de 15 dies abans de produir-se la baixa, en cas contrari no es tornarà l’import
abonat .

APIMA CEI ES PORIOL
D’AUTORITZACIÓ DE L’ÚS D’IMATGES DELS FILLETS/ES QUE ASSISTEIXEN A
LES ACTIVITATS ORGANITZADES PER L’ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES DEL
CENTRE EDUCATIU ES PORIOL AMB Nº DE REGISTRE 311000008659
Atès que el dret de la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i
regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i
familiar i a la pròpia imatge, l’apima d’aquest centre demana el consentiment als pares
o tutors legals per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills/es i on siguin
clarament identificats.
Jo (pare, mare o tutor/a legal)......................................................................, amb DNI o
passaport................................,
autoritzo
que
la
imatge
del
meu
fill/filla....................................,pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats
complementaries ,extraescolars escola d’estiu o qualsevol activitat organitzada per
l’apima així com publicacions en la pàgina web, blocs , filmacions destinades a difusió
pública no comercial o a les revistes o publicacions d’àmbit educatiu.

Ciutadella a____de_________________de 201_
Signat,
Pare/mare o tutor/a legal

AUTORITZACIÓ PER LES SORTIDES DE L’ESCOLA D’ESTIU
Jo pare/mare/tutor/a legal.:
______________________________________
De l’alumne/a
_________________________________________________
Don la meva autorització perquè participi en les sortides que s’organitzen durant
l’escola d’estiu organitzada per l’associació de pares i mares del centre educatiu CEI Es
Poriol amb nº de registre 311000008659, acompanyat/da de les monitores ; eximintles de tota responsabilitat si l’infant no compleix les normes establertes.
Aquesta autorització te vigència fins que el fillet/a deixi d’ assistir a l’activitat de
l’escola d’estiu o en cas de revocació per part del pare/mare/tutor/a legal.

Ciutadella a ___________de _______________de 201_

Signat,
Pare/mare o tutor/a legal

Apima CEI Es Poriol, C/ Tarragona,s/n 07760 Ciutadella de Menorca Nif:G57826067 nº registre:311000008659

