
Full d’inscripció 2017             
 
 
Dades del participant: 
 
Nom: 
 

Cognoms: 

Data naixement: 
 

Edat:  

Localitat:  
 

Adreça: 
 

Talla camiseta:  
 

Malalties o al·lèrgies:  

Telèfon d’emergència: 
 

Nombre de germans a la Marxeta i nom: 
 
 

Mesos:    (Marcar els mesos abonats) 
                  juny                        juliol                           agost                          setembre 
         (del 23 al 30)        (de  l’1 al 31)            (de l’1 al 31)                 (de l’1 al 8) 
                    ☐             ☐              ☐                ☐  

Altres observacions: 

 
Dades dels tutors legals: 
 
Nom i cognoms de la mare:  
 

DNI: 

Telèfons:  
 

Correu electrònic:  

Nom i cognoms del pare: 
 

DNI: 
 

Telèfons: 
 

Correu electrònic: 

Facebook: 
 

Acampada:     SI      NO     No ho sap 

 
 

Signatura: 
 
 
 
 
 
 

Muro,              de                                  de 2017 
 

A data 14 de gener del 2000, va entrar en vigor la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Serveis del lleure oci i més S.L. manté 
des de fa anys una rigorosa política de privadesa amb les dades dels seus clients. Continuant amb aquesta política de protecció de la privadesa, li informem que les seves dades 
han estat incorporats en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Serveis del lleure oci i més S.L. amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació 
que mantenim amb vostè. Així mateix, li informem que pot exercir els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça, 
ociimes@ociimes.com o a Cristòfol Colom, 14 de Muro - Illes Balears. 
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el 
consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts. 

 

 
   
 

mailto:ociimes@ociimes.com


Jo____________________________________________________________________________________________________________, 

amb DNI ___________________________________________, com a mare/pare/tutor/a legal de l’alumne 

________________________________________________________________________________________________ autoritz: 

 
- el/la meu/meva fill/a a participar a totes les activitats que s’organitzin a la Marxeta d’Estiu 

2017.  

 

 

- el/la meu/meva fill/a a anar-se’n sol a casa després d’acabar les activitats de Marxeta d’Estiu 

2017.  

 

 

- els responsables de la Marxeta d’estiu 2017 a traslladar el meu fill/a amb vehicle en cas de 

necessitat. 

 

 

- el/la meu/meva fill/a a participar a les activitats de piscina i platja que es realitzin a la Marxeta 

d’Estiu 2017. (Marcar amb una X) 

Piscina petita ____                         Piscina grossa ____                         Platja ____ 

Altres observacions: 

 

 

 

 
 
 

 
Muro,           de                                de 2017 

 
A data 14 de gener del 2000, va entrar en vigor la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Serveis del lleure oci i més S.L. manté 
des de fa anys una rigorosa política de privadesa amb les dades dels seus clients. Continuant amb aquesta política de protecció de la privadesa, li informem que les seves dades 
han estat incorporats en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Serveis del lleure oci i més S.L. amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació 
que mantenim amb vostè. Així mateix, li informem que pot exercir els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça, 
ociimes@ociimes.com o a Cristòfol Colom, 14 de Muro - Illes Balears. 
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el 
consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts. 
 
 
 

Signatura 

Signatura 

Signatura 

Signatura 

mailto:ociimes@ociimes.com


Autorització d’ús d’imatges de l’alumne/a, publicació de dades de caràcter personal i 

material 

Serveis del lleure Oci i més S.L. disposa a internet d’un espai web (adreça o adreces web, xarxa social) on 

informa i fa difusió de les seves activitats. En aquesta pàgina (o pàgines) web es poden publicar imatges 

en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que fan les activitats esmentades. Atès que el dret a 

la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i està regulat 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, 

la direcció d’aquesta empresa demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder publicar 

fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables. Li comunicam que 

les dades personals i les imatges dels alumnes podran ser publicades a les zones d’accés públic i dins les 

nostres instal·lacions. 

Jo______________________________________________________________________________________________________________________, 

amb DNI _____________________________________________________, com a mare/pare/tutor/a legal de l’alumne 

___________________________________________________________________________________________ autoritz: 

(marcar amb una X) 

☐   Que el puguin fotografiar.  

☐ Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats i publicades en:  

               ☐ Youtube         ☐Facebook           ☐Pàgines web         ☐ Presentacions digitals          ☐Blocs  

☐ Que hi constin les inicials de l’alumne/a.                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 

Muro, a             de                                de  2017. 

 
 
 

Signatura:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A data 14 de gener del 2000, va entrar en vigor la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Serveis del lleure oci i més S.L. manté 
des de fa anys una rigorosa política de privadesa amb les dades dels seus clients. Continuant amb aquesta política de protecció de la privadesa, li informem que les seves dades 
han estat incorporats en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Serveis del lleure oci i més S.L. amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació 
que mantenim amb vostè. Així mateix, li informem que pot exercir els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça, 
ociimes@ociimes.com o a Cristòfol Colom, 14 de Muro - Illes Balears. 
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el 
consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts. 
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