AUTORITZACIÓ RESPONSABLE:
En/Na......................................................................................... amb DNI/ NIE/Passaport ..............................
com a pare/ mare tutor/a autoritza que el nen/a .................................................................................................
participi al casal municipal d’estiu LLEURE / ESPORTIU i en totes les activitats que es realitzin en la
següent opció horària: .........................................................................................................................................
Accepto que l’horari i la responsabilitat municipal acaba segons els horaris que es determina per a cada
modalitat que consta en la difusió de les activitats municipals.
Així mateix, faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que siguin necessàries
adoptar, en cas d’urgència, sota la direcció facultativa escaient.
Salt, ........ de........................ de 2019
Signatura pare, mare, o tutor/a legal

AUTORITZACIÓ PER A LA REPRODUCCIÓ I PUBLICACIÓ D’IMATGES
Tant el Casal, com l’entitat organitzadora i l’Ajuntament de Salt, disposen de mecanismes de comunicació on
informar i fer difusió de les seves activitats ordinàries i extraordinàries (xarxes socials, blogs, webs, etc.) on
es poden publicar imatges en les quals apareguin, individualment o en grup, infants realitzant les
esmentades activitats.
Atès que el dret de la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució, per la Llei Orgànica
1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i per la Llei
Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’activitat Casal de Lleure i Esportiu de
l’Ajuntament de Salt sol·licita el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i
vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables.
ÉS PER AQUEST MOTIU QUE,
Jo,
en/na
........................................................................................................................................
amb
DNI/NIE/Passaport ............................................................................... com a: pare / mare / tutor legal d’en/de
na ..................................................................................................................................
(Marqueu amb una X l’opció escollida)
SÍ PERMETO QUE ES FACI ÚS DE LA SEVA IMATGE

NO PERMETO QUE ES FACI ÚS DE LA SEVA IMATGE
En cas afirmatiu s’entén que la imatge del meu fill/a, tutelat/ada, pugui aparèixer en fotografies i vídeos així
com que pugui ser publicada en pàgines web, blogs i xarxes socials corresponents a l’activitat Casal de
Lleure o Esportiu de l’Ajuntament de Salt fetes per l’equip de monitors/es, l’entitat organitzadora i/o
l’Ajuntament de Salt així com també en aquells espais reservats a donar informació i difondre les activitats
del Casal.

Salt, ........ de........................ de 2019
Signatura pare, mare, o tutor/a legal

La inscripció suposa el consentiment per a tractar les vostres dades personals per a la realització d’aquesta activitat. No s’utilitzaran
per a finalitats diferents ni es cediran a tercers sense el vostre consentiment excepte que una norma legal ho autoritzi.
L’entitat organitzadora i l’Ajuntament de Salt, com a Responsables del Tractament, només els conservaran el temps indispensable
per a la correcta gestió d’aquesta activitat. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació o supressió, limitació del tractament,
oposició i, si és el cas, portabilitat mitjançant una sol·licitud adreçada a l’Ajuntament de Salt.

CONDICIONS :
1. REUNIÓ INFORMATIVA FAMÍLIES: Dijous 11 de juny de 2019 a les 19h a l’Auditori de la Factoria
Coma Cros, carrer Sant Antoni,1.
2. Únicament podran tramitar les inscripcions els familiars de primer grau o tutors legals dels
participants del casal.
3. DOCUMENTACIÓ:
- Preinscripcions amb autoritzacions signades.
- Còpia targeta sanitària del participant.
- Informe, si cal, amb diversitat funcional.
- Còpia, si cal, carnet família nombrosa.
- Còpia del carnet de vacunes.
- Certificat oficial acreditatiu, si cal , de discapacitat del menor igual o superior al 33%.
- Documentació necessària, si cal, per acreditar les rendes de la unitat familiar en el cas de
sol·licitar bonificacions.
4. Per les inscripcions per internet, caldrà fer arribar tota la documentació signada, escanejada
juntament amb el justificant de pagament per correu electrònic a casalestiu@salt.cat i els
documents originals s’entregaran el dia de la reunió informativa.
5. No es retornarà l’import en concepte de matricula en les baixes NO JUSTIFICADES.

6. Bonificacions en funció de la renda:
Del 25%, del 50% o del 85% sobre el preu del Casal
Prèvia sol·licitud es concedirà bonificacions (descomptes) tenint en compte les rendes de la
unitat familiar. Es poden consultar el procediment de sol·licitud i els requisits a www.salt.cat.
7. Bonificacions per tipologia de família
10% família nombrosa general
10 % família monoparental
20% família nombrosa especial
El dia de la inscripció cal portar l’original i còpia del carnet de família nombrosa o
monoparental.
8. Bonificacions per menor inscrit amb diversitat funcional
10% per menor inscrit al casal amb diversitat funcional. En el moment de la preinscripció
s’haurà de presentar un certificat oficial acreditatiu que el menor inscrit al casal té una
discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.
Els tres tipus de bonificacions no són acumulables. Si es sol·licita un tipus no es podrà sol·licitar l’altre
9. Prèvia comunicació l’Ajuntament es reserva la possibilitat de suspendre els torns o les modalitats
horàries que no comptin amb un mínim de 10 inscripcions. En aquest cas es retornarà el 100% de
l’import de les inscripcions.
10. Les inscripcions de nens/es amb necessitats educatives especials s’hauran de tramitar
presencialment. Les famílies que tenen nens/es amb NEE han de presentar un informe de l’escola
signat pel director/a amb les dades de l’escola i si el nen/a precisa d’un suport exclusiu.
L’organització del casal avaluarà cada cas en funció de les característiques personals de cada infant
i en relació a les competències professionals del monitoratge del casal.

