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EIC SUMMER CAMPUS VÒLEI GERMANS GENS -ANDORRA 2019- 

Dades família 
Tutor 1 (nom i cognoms)  DNI/ NIE  

Tutor 2 (nom i cognoms)  DNI/ NIE  

DADES FACTURACIÓ 
Correu electrònic: 

 

Població:  País:  
Adreça;  
Carrer/ nº / porta 

 
  

Codi postal: 
 

 

Telèfons en cas d’haver de contactar amb familiars dels nens/es apuntats en l’ordre a seguir en cas de necessitat. 
Ordre Nom Relació amb alumne Telèfon Observacions 
1     

2     

Dades participant  1 
Nom:  Cognom 1:  Cognom 2:  

Data Naixement:  Curs realitzat en període 18/19:  
Escola actual període 18/19  Està matriculat a EIC el curs 19/20 SÍ□  NO□ 
Dades participant  2 
Nom:  Cognom 1:  Cognom 2:  

Data Naixement:  Curs realitzat en període 18/19:  
Escola actual període 18/19  Està matriculat a EIC el curs 19/20 SÍ□  NO□ 

 
 
 

 
* Cal adjuntar inscripció completada i els següents documents i enviar a: 
ajanoher@escolainternacional.org 

1.Fotocopia DNI Pare/ Mare o Tutor/a autoritzant i del participant. 
2.Fotocopia de targeta sanitària. ( portar l’original al Campus)   
3.Foto del nen/a participant. 

 
 

  Fer  l’ ingrés a l’entitat BBVA: 
IBAN ES25 0182 5634 1002 0151 4694 

*Important: Indicar DNI, NIE o PASSAPORT del Tutor/a al justificant  bancari del pagament               
enviar-ho a:  bgene@escolainternacional.org 

 
SUMMER VÒLEI 

 
30 juny-6 juliol 

1er.Germà 540€ 

+ Germans 510€ 

Campus diürn 320€ 



 

 

Tel. 977325620 

 

Autorització tutor/a 

En/Na__________________________________________(nom autoritzant) amb DNI nº__________________ 

com a ____________________ (relació amb participant) autoritzo a_________________________ (nom participant) 
a assistir a les activitats organitzades per l’ESCOLA INTERNACIONAL DEL CAMP en els programes EIC SUMMER VOLEI ANDORRA 2019 que és faran 
del 30 de juny al 6 de juliol del 2019 i certifico amb la meva signatura l’autenticitat de totes les dades que apareixen en aquest document, fent 
extensiva aquesta autorització general a les especifiques detallades mes endavant (desplaçaments, mèdiques, imatge i protecció e dades). 

Amb el compliment d’aquest formulari AUTORITZO expressament a què les dades que consten en aquest formulari com tota la documentació 
aportada sigui tractada i incorporada en un fitxer responsabilitat de la Fundació Escola Internacional del Camp, CIF G-43731256 i e l’Escola 
Internacional del Camp amb CIF B555433831 conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Salvador Espriu s/n, 
43840 Salou (Tarragona). "La signatura de la inscripció dels participants, dels seus pares o tutors en cas de menors de 18 anys d'edat, implica haver 
llegit, entès i adquirit el compromís que a continuació s'exposa. Certifico que estic en bon estat físic. Eximeixo a l'ESCOLA INTERNACIONAL DEL 
CAMP, els sponsors o patrocinadors comercials, directius, empleats, empresa organitzadora de l'esdeveniment i altres organitzadors d'una altra 
responsabilitat que es pogués derivar de la participació en l'esdeveniment com ara possibles lesions o pèrdua d'objectes personals per robatori o 
altres circumstàncies. 

Renuncio a tota acció legal, no limitada al risc de lesions que pogués derivar-se de la participació en l'esdeveniment. Autoritzo als organitzadors de 
l'EIC SUMMER  a la gravació total o parcial de la meva participació en el mateix mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol 
altre mitjà conegut o per conèixer i cedeixo tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense 
dret per part meva a rebre cap compensació econòmica. La inscripció en el EIC SUMMER és personal i intransferible. No s'admetran devolucions, 
sota cap causa, de l'import de la inscripció. " 

Informació mèdica 
Pateix alguna malaltia crònica? 
Pot repercutir en la seva activitat quotidiana?  
Ha de prendre cap tipus de medicació? 
Horaris i dosi del medicament amb recepta mèdica  
Intolerant a algun aliment? Quin? 
Alguna recomanació dietètica a l’hora de dinar?  
Altres qüestions a tenir en compte, en especial al·lèrgies.  
Altres informacions 

Sap nedar? SÍ □                          NO □ 
Autoritzacions 
Autoritzo a què el meu fill/a realitzi les excursions i els desplaçaments previstos en el programa d’activitats, així com els 
desplaçaments amb cotxe propi de l’escola si ho requerís les necessitats del nen/a, metge.... SÍ □         NO □ 

Autoritzo a què les dades i els protocols del meu tutelat estiguin accessibles. SÍ □         NO □ 
Autoritzo les decisions mèdiques que fossin necessàries adoptar en cas d’extrema urgència sota la pertinent direcció 
facultativa. SÍ □         NO □ 
Autoritzo l’EIC, ESCOLA INTERNACIONAL DEL CAMP, a utilitzar el material gràfic (fotos, vídeos..) derivat de les activitats en 
les que participa el meu tutelat durant els DIFERENTS PROGRAMES EIC SUMMER DE 2019. SÍ □         NO □ 

 
“Aquest document està emparat per la legislació vigent sobre el secret professional i divulgació de dades. En virtut de la LOPD a5/1999, de 
protecció de dades, pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a l’Entitat i pels mitjans expressats”. 
 
A Salou, _________ de ________________del 2019                        

                                                                                                                           Signatura tutor/a_____________________ 


