
 

CURS 2019-20 

   NÚM. SOCI/A:                                   GRUP                                                            .     

 
Nom       Cognoms           

Adreça                

Població           CP     
Telèfon casa          Mòbil      

DNI            E-mail          

Data naixement             Numero targeta sanitària                                                                                                

Adjuntar:  fotocòpia targeta sanitària i fotografia carnet. Les famílies monoparentals o nombroses 
han d’aportar la fotocòpia del carnet que ho acrediti.  
 

Codi IBAN       

 
Data alta       
  
 

 
Nom responsable 1                            Vincle amb l’infant                            DNI                                

Mòbil       E-mail                                                                      

Nom responsable 2                Vincle amb l’infant                      DNI                                                         

Mòbil             E-mail                                      

 
Quotes soci/a Círcol Trimestral (1)

  
 

Individual  25€  
  
Familiar (1) 
Dos socis/sòcies 44€  
Tres   59€ 
Quatre   72€ 
Cinc   81€ 
Sis   90€ 
 
(1) A gener de 2020 s’actualitza segons 

el que aprova l’assemblea de 
socis/sòcies. 

(2) Especificar socis vinculats: 

 
Aquest import inclou: activitats esplai temporada i una rebaixa en el preu de 
les excursions. 
Important: especifiqueu el grup a la capçelera 

 1r trimestre 
(tot el curs) 

2n trimestre 
(Nadal,  
6 mesos) 

3r trim, 
(Setmana 
Santa, 3 
mesos) 

 Trim. Anual    Trim. Anual Trim. 

      
1 persona 40+40+38 118   42+42   84 39 
2 germans 72+72+70 214 72+72 144 74 
      
Monoparental i  
Família 
Nombrosa 

     

      
1 persona 36+36+32 104 37+37   74 38 
2 germans 66+66+66 198 62+62 124 68 
3 germans 101+101+90 292 97+91 188 93 
      

 
Autoritzacions i fitxa de salut: veure el revers del formulari. Vull rebre correspondència per e-mail   
 
Amb aquesta inscripció accepto totes les condicions establertes per l’entitat.. 
 
 
Signatura del/la responsable      Signatura noi/noia 



AUTORITZACIONS I FITXA DE SALUT 
           Menors d’edat (1) majors d’edat (2) 

 
 
(1)Dades del nen/a o noi/a i dels/les responsables 
 
Nom i cognoms del nen/a o noi/a 
                                                                                                                                 
Nom i cognoms del/la responsable  
                                                                                                                   
  
(2)Dades del noi o noia major d’edat (drets d’imatge) 
 
Nom i cognoms  
  
 
AUTORITZO 
 
El meu fill/a, tutelat/da a rebre petites cures i medicaments com ara: antihistamínics, antiinflamatoris i analgèsics que, 
normalment, es lliuren sense recepta i contenen àcid acetilsalicílic, ibuprofè o paracetamol, per part dels monitors/res                                                      
                                                                                                                                         Sí                      No     
 
A l’equip de monitors i monitores, en cas d’urgència, a prendre decisions medicoquirúrgiques, sota control i recomanació 
mèdica adequada, en cas de no poder contactar amb els tutors i, si fos precís, traslladar al nen/a, noi/a en un cotxe fins a 
un hospital. Verifico també que la fitxa de salut està actualitzada el dia en què firmo el document.  
                                                                                                                                          Sí                     No                                                                                                                                   
 
A participar en les activitats que realitzin a l’Esplai Xirusplai del Círcol de Badalona durant el curs 2019-2020, incloent-hi 
activitats especials, les festes, les excursions. I sabent que l’Esplai Xirusplai no es responsabilitza dels béns materials dels 
infants.                             Sí                     No 
 
Que el meu fill/a,      tutelat/da,      pugui aparèixer en imatges d’activitats organitzades per l’Esplai Xirusplai i que aquestes 
puguin ser publicades al web i d’altres mitjans de comunicació i xarxes socials                          Sí                     No 
 
 
Fitxa de salut  (Cal comunicar els canvis que pugui haver durant la temporada)  
El nen/a, noi/noia té algun impediment físic o psicològic? 

Sí
  

No
Quin?  _______________________________________________ 

Pateix alguna malaltia crònica? 

Sí No
  Quina? _______________________________________________ 

Pateix alguna al·lèrgia? 

Sí No
  Quina? _______________________________________________ 

 
Lloc i data  

……………                                                                                          … 

 

Signatura      Signatura 
Del/la responsable                  Noi/a major d’edat  
 

Política de privacitat 

En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, el Círcol Catòlic de Badalona. informa als socis i sòcies que les dades de caràcter personal que proporcionin al 
emplenar els formularis o requeriments de contacte es recolliran en fitxers propietat del Círcol Catòlic de Badalona i seran 
tractades amb la finalitat de poder informar sobre les activitats, programades o fetes, que ofereix l’entitat.  No està prevista la 
cessió ni comunicació de les esmentades dades a tercers. El fet d’emplenar un formulari implica que l’usuari reconeix que la 
informació i les dades personals que ens indica són seves, exactes i certes. L’usuari enregistrat conserva en tot moment la 
possibilitat d’exercitar els drets d’accés, d’oposició, de rectificació i de cancel·lació de dades. Així mateix, i de conformitat amb la 
Llei 34/2002, d'1 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, pot revocar, en qualsevol moment, el 
consentiment prestat a la recepció de comunicacions, adreçant la petició expressa al Círcol a través de l'adreça de correu 
electrònic elcircol@elcircol.cat fent constar en l'assumpte” del vostre correu la llegenda “protecció de dades”.. 


