NOVES NORMES DE PREVENCIÓ

NOM I COGNOMS

EDAT

NOM I COGNOMS GERMÀ / ANA

EDAT

NOM I COGNOMS GERMÀ / ANA

EDAT

ADREÇA
CODI POSTAL

POBLACIÓ

NOM PARES,TUTOR/A
TELÈFON PARE, MARE, ALTRES
EMAIL
PATEIX ALGUNA MALATIA O ALÈRGIA?
COMENTARIS

Cal portar: - bata o samarreta que es pugui embrutar
- esmorzar
Setmana

Dates

1er

germans

1

29 juny - 3 juliol

68 €

61 €

2

6 - 10 juliol

68 €

61 €

3

13 - 17 juliol

68 €

61 €

4

20 - 24 juliol

68 €

61 €

5

27 - 31 juliol

68 €

61 €

6

3 - 7 agost

68 €

61 €

assistiré/m aquesta/

nº de

es setmana/es

participants

*Ampliació de dates segons demanda

Pagament
ES48 0182 3498 0902 0164 4506 concepte: CASAL ESTIU: “nom nen/a” i setmana/es

Transferència

Efectiu

∑

*La inscripció definitiva al casal es realitzarà un cop realitzat el pagament. Un cop formalitzada la matrícula aquesta no
serà reemborsable.
Els informem que l’Atelier d’Espai per Art disposa d’un fitxer de dades de caràcter personal en el que seràn tractades les
dades que ens faciliti per tal de prestar les nostres activitats i com a organització del centre. En cap cas s’utilitzaran dades
amb altres finalitats ni es comunicaran a cap persona aliena sense autorització expressa. Poden exercit els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició respecte d’aquestes dades al correu electrònic info@espaiperart.com
l’Atelier d’Espai per Art pot utilitzar algunes de les imatges realitzades durant el transcurs de l’activitat per tal de donar
suport visual a la nostra pàgina web, facebook o documents d’informació corporativa. En previsió de que el vostre fill/s
pugui/n aparèixer en alguna fotografia us demanem el consentiment exprés.
Signatura pare/mare/tutor

∑
L’Atelier d’ Espai per Art

NOVES NORMES DE PREVENCIÓ

Benvolgudes famílies
Us informem de les mesures d’organització i funcionament del centre que hem concretat seguint les ordres estrictes de
seguretat, prevenció i higiene que ens ha marcat el Departament d’Educació i les autoritat sanitàries.

Abans de sortir de casa:
- Cal prendre la temperatura a l’alumne abans de sortir cap al casal. En cas de tenir febre o símptomes haurà de quedarse a casa.
- Recordeu als vostres fills la necessitat de mantenir el distanciament físic

Arribada, estada i sortida de l’escola:
- Els nens i nenes hauran de dur la mascareta posada dins el recinte escolar
- Es farà la desinfecció de les mans a l’entrada i a la sortida del centre
- Quan entrin el primer dia han de presentar al mestre o la mestra del grup la declaració responsable i la inscripció (si no
s’ha presentat abans) SIGNADA
- Els pares no poden entrar al centre. Quan arribeu al matí heu de trucar a la porta del carrer i podrà pujar sol si és gran, o el
baixarem a buscar si és petit. Per sortir, s’esperaran a la seva sala fins que truqueu al timbre del carrer. Igualment com a
l’entrada, els grans baixaran sols i els petits ho faran acompanyats d’un responsable del centre.

Important: En cas de l’aparició d'una sospita de Covid, el grup on era el nen haurà de romandre en quarantena.

DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL PARE, MARE O TUTOR
DE L’ALUMNE DELS CASALS D’ESTIU DE L’ATELIER
D’ESPAI PER ART
En/Na______________________________________________ amb DNI________________
pare, mare o tutor de _________________________________________________________
Declaro que:
El meu fill/filla no mostra cap símptoma de COVID 19 (febre, tos, dificultat per respirar,
malestar, diarrea o qualsevol quadre infecciós)
No ha tingut contacte amb cap cas positiu de COVID 19 en els últims 14 dies.
Em faig responsable de qualsevol contagi que pugui patir el meu fill/filla degut al
contacte amb altres infants.

Signatura
LLoc i data

Els informem que en aplicació del que disposa la normativa de protecció de dades
personals (Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i Llei orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals), les dades
que aquí es recullen seran utilitzades únicament per a garantir la salut dels nostres
empleats i demés persones que es trobin a les nostres Instal·lacions. Només podran
ser revelades en cas de requeriment judicial o d’una autoritat pública. El nostre
principal objectiu és la protecció de la salut i evitar contagis en el si de l'empresa i / o
centres de treball.

