Formulari Casal/Campus FAKALÓ 2015 de preinscripció / inscripció
Nom: .....…….....………........... 1r cognom: .........................……..... 2n cognom: .........................…….................................
Data de naixement: .......….../...……..../…....... Escola: ………….……….….……….... Curs:..................................................
Adreça: .........................................................……………………………………………………………………............................
Codi postal: ...........………... Població: ………………………………………………..................................................................
Telèfons de contacte: ..................……../....................……...../……………………../……………..…........................................
Nom i cognoms del pare/mare/responsable legal: …........................………..........................................................................
DNI del pare/mare/responsable legal: …........................……….............................................................................................
Correu electrònic: ……………………………………………………………………………………………………..........................
Vols anar amb algú per compartir grup d’activitat? ……………………… /………………………/…….....................................

Marqueu amb una “X” cada casella que us interessi:
CASAL (infants nascuts del 2005 al 2011):
SETMANA

DATES

PETICIÓ

Horari de 9 a 13 h
Horari de 9 a 13 h i de 15 a 17 h
Del 6 al 10 de juliol
Horari de 9 a 17 h amb menjador
Permanència de 8 a 9 h
Horari de 9 a 13 h
Horari de 9 a 13 h i de 15 a 17 h
Del 13 al 17 de juliol
Horari de 9 a 17 h amb menjador
Permanència de 8 a 9 h
Horari de 9 a 13 h
Horari de 9 a 13 h i de 15 a 17 h
Del 20 al 24 de juliol
Horari de 9 a 17 h amb menjador
Permanència de 8 a 9 h
Horari de 9 a 13 h
Horari de 9 a 13 h i de 15 a 17 h
Del 27 al 31 de juliol
Horari de 9 a 17 h amb menjador
Permanència de 8 a 9 h

CAMPUS ESPORTIU (nois i noies nascuts del 1999 al 2005):
QUINZENA JULIOL

DATES

PETICIÓ

Horari de 9 a 13 h
Del 6 al 17 de juliol
Horari de 9 a 15 h amb menjador
Del 20 al 31 de juliol

Horari de 9 a 13 h
Horari de 9 a 15 h amb menjador

AUTORITZO a l’Ajuntament del Masnou que en el cas de no poder accedir a la plaça sol·licitada per causa
imputable a l’Ajuntament, iniciï els tràmits per a la devolució de l’import abonat en el moment de formalitzar la
preinscripció.

DNI i signatura del pare/mare/responsable legal
D’acord amb la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades personals seran incloses als fitxers informatitzats titularitat de l’Ajuntament
del Masnou, i que la finalitat de la seva informatització és la informació sobre publicacions, actes i/o activitats de l’Ajuntament del Masnou o en els quals el consistori col· labora o participa. Així
mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel· lació i oposició en els termes inclosos a la legislació vigent.

Autorització________________________________________________________________________
La persona sol·licitant ha de seleccionar exclusivament una de les dues caselles següents: l’autorització o la denegació
per a l’obtenció de les dades sol·licitades. En el cas de denegació, ha d’aportar personalment els certificats requerits.
□ Autoritzo l’Ajuntament del Masnou a verificar tot allò declarat en aquest formulari, el compliment adequat de
totes les condicions necessàries per a la tramitació d’aquesta sol·licitud i, també, a comprovar que no s’incorre
en cap de les prohibicions ni limitacions imposades per la legislació, per a la qual cosa pot efectuar les gestions
descrites a continuació:

□ Consultar a l’Ajuntament les dades del Padró municipal d’habitants del meu fill/a per tal que s’apliqui el preu i
la prioritat d’inscripció a les activitats del Fakaló 2015.
□ Sol·licitar al Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat les dades completes del títol de família
nombrosa i/o monoparental, si escau.
□ Denego expressament el meu consentiment perquè l’Ajuntament del Masnou obtingui de manera directa
aquestes dades. Als efectes de l’article 5.1.b) i c) de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal,
s’informa que la sol·licitud ha d’estar degudament formalitzada i que aquesta denegació de la persona interessada a
autoritzar l’obtenció de les dades dels apartats anteriors comporta la impossibilitat de tramitar aquesta sol·licitud, tret
que la persona sol·licitant aporti personalment tots els documents acreditatius corresponents i els adjunti a aquest
formulari.
Signatura de la persona sol·licitant

El Masnou, ….. de …………………. de 2015

La present autorització s’atorga exclusivament als efectes d’aquest procediment, i en aplicació del què disposa la Llei
11/2007, de 22 de juny, pel que es permet, prèvia autorització de l’interessat, la cessió de dades entre administracions
públiques per al desenvolupament de les seves competències.

(A omplir per l’Administració)
SÍ

Consta al Padró municipal d’habitants del Masnou

NO

Consta al Padró municipal d’habitants del Masnou

D’acord amb la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades personals seran incloses als fitxers informatitzats titularitat de l’Ajuntament
del Masnou, i que la finalitat de la seva informatització és la informació sobre publicacions, actes i/o activitats de l’Ajuntament del Masnou o en els quals el consistori col· labora o participa. Així
mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel· lació i oposició en els termes inclosos a la legislació vigent.

