
 
 

ESCOLA D’ESTIU 2022 
Ajuntament Santa Margalida             
 
Dades del participant: 
(Escrigui amb lletres majúscules i amb claredat ) 

Nom: 
 

Cognoms: 

Data naixement: 
 

Escola Estiu:  
       Santa Margalida        Can Picafort         Son Serra 

Localitat:  
 

Adreça (carrer i núm.): 
 

Pateix alguna infecció contagiosa?   
         Sí          No 

Té cap impediment físic o psíquic per participar en 
l’activitat?           Sí           No 

Dietes especials o intoleràncies alimentàries: 
 
 

Al·lèrgies i les medicacions o qualsevol altra circumstància rellevant per poder participar en 
l’activitat: 
 
 

Nombre de germans a l’Escola d’estiu i nom: 
 

Mesos:    (No emplenar) 
                   juny                                  juliol                           agost                          setembre 
            (del 24 al 30)                   (de l’1 al 31)               (de l’1 al 31)                  (de l’1 al 9) 

                    ☐                                   ☐ ☐                          ☐   ☐                                ☐  

Altres serveis abonats:  

 
Dades dels tutors legals: 
(Escrigui amb lletres majúscules i amb claredat ) 

Nom i cognoms de la mare:  
 

DNI: 

Telèfons:  
 

Correu electrònic:  

Nom i cognoms del pare: 
 

DNI: 
 

Telèfons: 
 

Correu electrònic: 

Facebook: 
 

 
Signatura: 

 
 

Santa Margalida,              de                                  de 2022 
 

SERVEIS DEL LLEURE OCI I MÉS, S.L. amb CIF B57799108 l'informa que tractarà les seves dades amb la finalitat de dur a terme la gestió administrativa, facturació, comptabilitat, matrícula i obligacions 
legals. L'informem que tractem les seves dades d'acord amb l'existència del seu consentiment. Podrà exercir els seus drets dirigint la seva petició a l'adreça postal CRISTÒFOL  COLOM, 14 - 07440 
MURO o a través del correu electrònic ociimes@ociimes.com. Per a informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades dirigeixi's a ociimes@ociimes.com. 

 
   
 



Jo_________________________________________________________________________________, 

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

l’alumne/a ___________________________________________________________________ autoritz: 

 
- el/la meu/meva fill/a a participar a totes les activitats que s’organitzin a l’Escola d’Estiu 2022.  

 

 

- el/la meu/meva fill/a a anar-se’n sol/a a casa després d’acabar les activitats de l’Escola d’Estiu 2022.  

 

 

- a recollir el/la meu/meva fill/a de l’Escola d’Estiu 2022 a la persona que porti la seva targeta de 

recollida.     

 

- els responsables de l’Escola d’Estiu 2022 a traslladar el/la meu/meva 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 l’Escola d’Estiu 

2022. (Marcar amb una X) 

Piscina petita ____                         Piscina grossa ____                         Platja ____ 

Altres observacions: 

 

 

 

 
 
 

 
Santa Margalida,                de                                       de 2022 

 
SERVEIS DEL LLEURE OCI I MÉS, S.L. amb CIF B57799108 l'informa que tractarà les seves dades amb la finalitat de dur a terme la gestió administrativa, facturació, comptabilitat, matrícula i obligacions 
legals. L'informem que tractem les seves dades d'acord amb l'existència del seu consentiment. Podrà exercir els seus drets dirigint la seva petició a l'adreça postal CRISTÒFOL  COLOM, 14 - 07440 
MURO o a través del correu electrònic ociimes@ociimes.com. Per a informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades dirigeixi's a ociimes@ociimes.com. 

 

 

Signatura 

Signatura 

Signatura 

Signatura 

Signatura 



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/a____________________________________________________________________________ autoritz: 

(marcar amb una X) 

☐   Que el puguin fotografiar i que la seva imatge pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats 

publicades en pàgines web, facebook, presentacions digitals, youtube i blocs.   

 
 
 
 
 
 
 

Santa Margalida, a                 de                                de  2022. 

 
 
 

Signatura:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SERVEIS DEL LLEURE OCI I MÉS, S.L. amb CIF B57799108 l'informa que tractarà les seves dades amb la finalitat de dur a terme la gestió administrativa, facturació, comptabilitat, matrícula i obligacions 
legals. L'informem que tractem les seves dades d'acord amb l'existència del seu consentiment. Podrà exercir els seus drets dirigint la seva petició a l'adreça postal CRISTÒFOL COLOM, 14 - 07440 
MURO o a través del correu electrònic ociimes@ociimes.com. Per a informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades dirigeixi's a ociimes@ociimes.com. 

mailto:ociimes@ociimes.com


 
 

INFORMACIÓ I PREUS DE L’ESCOLA D’ESTIU DE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA:   
 
Marcar amb una “X” els serveis abonats:  
 

 
 
NÚMERO DE COMPTE BANCARI: 
 
CAIXA COLONYA: ES48 2056 0016 0210 0205 4029 
 
DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR:  

- Full de matrícula i autoritzacions firmades 
- Una fotocòpia del DNI del/a nin/a 
- Una fotocòpia de la targeta sanitària del/a nin/a 
- Dues fotografies actuals mida carnet del/a nin/a 
- Resguard bancari (IMPORTANT: Cal posar al concepte el nom del nin/a, els cognoms i 

la població (Santa Margalida, Can Picafort o Son Serra) 
 

És OBLIGATORI aportar TOTA la documentació en el moment en què es realitzi la inscripció! 
 
*Una vegada feta la inscripció, no es retornaran els doblers.  

 

SERVEI MES QUINZENA JUNY SETEMBRE DIA 

Mitja jornada 
9.00h - 13.30h 

100€ 60€ 40€ 50€ - 

Jornada completa 
9.00h - 17.00h 

138€ 77€ 58€ 65€ - 

Servei de matinera 
6.45h - 9.00h 

11€ 6€ 4€ 6€ - 

Servei de menjador 
13.30h - 15.00h 

- - - - 6€ 

Servei de menjador 
“Tupper” 

13.30h - 15.00h 
- - - - 3€ 

Guarda 
13.30h - 15.00h 

11€ 6€ 6€ 6€ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVEIS DEL LLEURE OCI I MÉS, S.L. amb CIF B57799108 l'informa que tractarà les seves dades amb la finalitat de dur a terme la gestió administrativa, facturació, comptabilitat, matrícula i obligacions 
legals. L'informem que tractem les seves dades d'acord amb l'existència del seu consentiment. Podrà exercir els seus drets dirigint la seva petició a l'adreça postal CRISTÒFOL COLOM, 14 - 07440 
MURO o a través del correu electrònic ociimes@ociimes.com. Per a informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades dirigeixi's a ociimes@ociimes.com. 

SERVEI JULIOL AGOST 

1a QUINZENA 
(de l’1 al 15) 

2a QUINZENA 
(del 16 al 31) JUNY SETEMBRE 

Juliol Agost Juliol Agost 

Mitja jornada 
9.00h – 13.30h 

        

Jornada completa 
9.00h – 17.00h 

        

Servei de matinera 
6.45h - 9.00h 

        

Guarda 
13.30h- 15.00h 

        

mailto:ociimes@ociimes.com

