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PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Les dades personals que apareixen en els fulls d’inscripció, fitxa de salut i autorització i totes aquelles que s'obtinguin com a conseqüència de la 
teva participació a l’Associació la Sorellona, les incorporarem en un fitxer a fi i efecte de poder tramitar la teva sol·licitud i seran utilitzades amb la 
finalitat, amb la forma i amb les limitacions i els drets que concedeix la Llei Orgànica3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, i seran guardades segons el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Tens dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-te, a la portabilitat, i a limitar el tractament de les teves dades. Pots fer-ho enviant-nos un escrit, 
amb una fotocòpia del teu DNI/NIE/Passaport, dient-nos quin dret vols exercir a: Associació la Sorellona (Ref. Protecció de Dades), C/Claveria, 4 
(17004) GIRONA a: info@sorellona.org. Sempre pots iniciar els tràmits per a la defensa dels teus drets davant de l'Agència Espanyola de Protecció 
de Dades (www.agpd.es). 

 

PER REALITZAR LA INSCRIPCIÓ CAL: 

 

1- Emplenar els fulls d’inscripció que trobareu a continuació. 

2- Realitzar el pagament al número de compte: ES86 1491 0001 2130 0010 5834 (TRIODOS), al 

concepte hi ha d’aparèixer el  nom i cognom del nen/a_Talarn. 

Es pot realitzar el pagament setmana a setmana. 

Per a les famílies empadronades al municipi de Talarn es farà un descompte del 20% 

 

3- Enviar la documentació següent per correu electrònic (esplaitalarn@sorellona.org) 

- Full d’inscripció degudament omplert i firmat . Caldrà entregar l’original el primer dia de casal. 

- Còpia escanejada o imatge de la targeta sanitària del o la participant. 

- Còpia escanejada o imatge del carnet de vacunes o la participant. 

- Justificant bancari del pagament del casal.  
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FULL D’INSCRIPCIÓ ESPLAI TALARN – ESTIU 2020 

Marqueu les setmanes a les que voleu inscriure el vostre fill o filla:    

 Setmana 1: del 29 de juny al 3 de juliol 2020 

 Setmana 2: del 6 al 10 de juliol 2020 

 Setmana 3: del 13 al 17 de juliol 2020 

 Setmana 4: del 20 al 24 de juliol 2020 

 Setmana 5: del 27 al 31 de juliol al 2020 

 Setmana 6: del 3 al 7 d’agost 2020 

 Setmana 7: del 10 al 14 d’agost 2020 

 Setmana 8: del 17 al 21 d’agost 2020 

 Setmana 9: del 24 al 28 d’agost 2020 

 Setmana 10: del 31 d’agost al 4 de setembre 2020 

  

DADES DEL NEN O NENA 

NOM I COGNOMS  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

DATA DE NAIXEMENT  ………………………………………………..  NUM DNI (si en té) ………………………………… 

DADES DEL PARE, MARE O TUTOR/A 

NOM I COGNOMS……………………………………………………………………………………………………………................……………… 

RELACIÓ AMB EL NEN/A:  PARE       MARE        TUTOR LEGAL 

DATA DE NAIXEMENT …………………………….………….....… NÚM DNI ………………………......…......………………………….... 

ADREÇA ACTUAL …………………………………….......…………………............................................................................. 

CODI POSTAL ……….....…….…………… POBLACIÓ ………………........………………………………………………………………………. 

TELÈFON DE CONTACTE 1 ……………………....……… E-MAIL 1 ……………..........………………………….............................  

CONTACTE DE: .................................................................................................................................................. 

TELÈFON DE CONTACTE 2 ……………………....……… E-MAIL 2 ………….........………………………………............................ 

CONTACTE DE: .................................................................................................................................................... 

El nen/a està empadronat al municipi de Talarn? Sí          No 

 

INFORMACIÓ PERSONAL DEL O LA PARTICIPANT 

Sap nedar? Sí         No  

Pateix algun tipus d’al·lèrgia? Sí         No  En cas afirmatiu, quina? 

Altres observacions:  
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CONFIRMO QUE EL NEN/A: 

està vacunat/da d’acord amb el Calendari vigent de Vacunacions Sistèmiques de Catalunya. 

és negatiu en COVID-19 i no presenta simptomatologia compatible (febre, tos, dificultat respiratòria, 

malestar, diarrea, etc.) 

no ha conviscut o mantingut contacte estret amb una persona positiva de COVID-19 o amb 

simptomatologia compatible en els últims 14 dies. 

Signo com a responsable que el nen/a reuneix els requisits de salut esmentats i com a coneixedor/a del 

context de pandèmia actual i les circumstàncies i riscos que comporta. 

 

AUTORITZACIÓ 

AUTORITZO a                                                               a participar al casal de natura a Talarn, organitzat per 
l’associació La Sorellona. 

AUTORITZO que la imatge del nen/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats 
organitzades per l’Associació la Sorellona, publicades a les pàgines web del’entitat, els mitjans de 
comunicació locals o comarcals o a publicacions d’àmbit educatiu. 

AUTORITZO que el nen/a pugui participi de totes les activitats organitzades pel casal (excursions, 
banyades, tallers, etc). 

AUTORITZO a l’Associació la Sorellona a incorporar les meves dades de contacte dins el seu sistema de 
difusió d’activitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signatura: 

 

 

 
Nom i cognoms de la persona sotasignat: 
 
 
DNI  de la persona sotasignat: 


