
   
   

  AJUNTAMENT DEL PERELLÓ 

Programa de lleure infantil 2019 - PARC DE NADAL 

                        

 

PARC DE NADAL 2019 
Informació prèvia a la inscripció. 

 

 

23, 24, 27, 30, 31 de desembre de 2019 i 2, 3 i 7 de gener de 2020. 

De 09,00 hores a 13,30 hores a l'edifici de l'Escola de Música Municipal (Plaça U d’octubre 

de 2017, s/n). 

 

Per infants de 3 (2016) a 11 anys. 

 

El preu d'inscripció és de 40,00 €.  

Quan d'una mateixa família es matriculin dos o més germans al mateix Casal, s’aplicarà de 

manera automàtica una bonificació del 20% a la quota del segon germà i següents. 

 

Inscripcions: del 3 a l’11 de desembre de 2019.  

Per formalitzar-les caldrà presentar a les oficines de la primera planta de l’Ajuntament: 

 

• Formulari d’inscripció que s’adjunta a continuació, degudament emplenat i signat. 

 

• Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/a legal que signa la inscripció. 

 

• Fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a. 

 

*En cas que siguin els mateixos documents presentats al casal d’estiu 2019, no caldrà que 

torneu a presentar el DNI i la targeta sanitària (sempre i quan no s’hagin modificat o 

renovat) 

 

Pagament: Un cop entregada la inscripció, caldrà ingressar l'import del programa al nº de 

compte facilitat en el rebut entregat.  

En cap cas es podrà assistir a l'activitat sinó s'ha fet efectiu el pagament i s’han entregat els 

documents sol·licitats. 

 

LES PLACES SÓN LIMITADES I PER ORDRE D’INSCRIPCIÓ 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

Per més informació contactar a ollao@elperello.cat   

o trucar al  977 49 00 07  

 

mailto:ollao@perello.altanet.org
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Instruccions de funcionament: 
 

Es demana puntualitat a l’hora d’arribada i en la recollida de la nena o del nen. 

 

El telèfon de contacte és el  667 495 268 – de 08,45 a 13,30 hores els dies que funciona 

el Parc de Nadal, per qualsevol altre assumpte: 977490007 o correu electrònic a 

ollao@elperello.cat. 

Cal avisar a l’equip dirigent dels dies que els nens o les nenes amb autorització per anar i 

tornar sols o soles del parc de nadal no assistiran a les activitats. 

 

En cas de malaltia, eviteu portar a la nena o al nen a les activitats del parc. 

 

En cas d'accident o problema mèdic greu es portarà al nen o a la nena directament al CAP i 

pel camí s'avisarà a la família perquè hi acudeixi.  

 

L’equip dirigent no donarà cap medicament als nens o a les nenes.  

 

Vestuari:  

 

Cal vestir al nen o a la nena amb calçat i roba còmoda per moure's amb facilitat i sense 

problemes. 

 

Què cal portar: 
 

• Una bata, davantal o samarreta vella per posar-se durant les manualitats. 

• L'esmorzar del matí. 

• Un got reutilitzable per beure aigua (marcat amb el seu nom). 

• Les nenes i els nens de 3 anys cal que portin tota una muda de recanvi. 
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AUTORITZACIÓ PARC DE NADAL 2019: 
 

En/Na_____________________________________________________________(pare, mare o tutor o tutora legal) 

amb DNI____________________autoritzo a __________________________________________________, amb DNI 

___________________ a assistir al Parc de Nadal 2019, organitzat per l'Ajuntament que es realitzarà a 

les instal·lacions de l'Escola de Música del Perelló, durant els dies 23, 24, 27, 30, 31 de desembre i 2, 

3 i 7 de gener en horari de 09,00 a 13,30 hores. 

 

Autoritzo al nen o a la nena a venir i marxar sol del Parc de Nadal 2019:  Sí         No Sí     No  

En cas negatiu, identificació de les persones que l’aniran a entregar/recollir: 

 

- Nom i cognoms:        DNI: 

- Nom i cognoms:        DNI: 

- Nom i cognoms:        DNI: 

- Nom i cognoms:        DNI: 

- Nom i cognoms:        DNI: 

- Nom i cognoms:        DNI: 

 

Autoritzo al nen o a la nena a participar a les excursions pel nucli urbà que es faran durant les 

activitats programades del Parc de Nadal 2019:     Sí         No    

 

Sóc conscient que d’acord amb la Llei orgànica 1/1982, el dret a la pròpia imatge no impedeix la 

informació gràfica sobre un esdeveniment públic quan la imatge d’una persona determinada 

aparegui com a merament accessòria, i    Sí         No   autoritzo a que la imatge de la nena o 

del nen aparegui en imatges clarament identificables.  

 

INFORMACIÓ i DADES DE CONTACTE: 

 

Curs escolar del nen o de la nena: 

Telèfons de contacte: 

Adreça (El Perelló): 

Correu electrònic (mitjà de comunicació habitual del programa): 

 

Signatura de la persona que autoritza: 

 

 

 

El Perelló,          de desembre de 2019 
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FITXA MÈDICA DE LA NENA O EL NEN 
 

Malalties que el nen o la nena té sovint (marca amb una creu): 

Mal de panxa  

Mal de cap  

Otitis  

Angines  

Faringitis  

Refredats  

Hemorràgies  

Enuresi  

Insomni  

Mareigs  

Altres:  

  

  

  

 

Té algun tipus d'al·lèrgia?          A què: 

 

 

 

Altres observacions: 

 

 

 

Declaro que les dades consignades respecte a la fitxa mèdica del nen o nena són certes i faig 

extensiva aquesta autorització per a les decisions medico-quirúrgiques que es calgui adoptar, en 

cas d'extrema gravetat, sota la direcció facultativa pertinent. 

 

Signatura de la persona que autoritza: 

 

 

 

El Perelló,          de desembre de 2019 
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INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS CONSIGNADES EN AQUESTA INSCRIPCIÓ 

DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT 

Identitat: Ajuntament del Perelló 

Adreça postal: Lluís Companys, 2,  El Perelló, 43519 

Correu electrònic: aj.perello@elperello.cat 

Telèfon: 977490007 

Contacte del Delegat de Protecció de Dades:  aj.perello@elperello.cat o Lluís Companys, 2 El Perelló 43519 

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT 

Tramitar la vostra sol·licitud al programa de lleure infantil de l’Ajuntament del Perelló. 

 

CONSERVACIÓ DE LES DADES 

Les vostres dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es 

van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament 

de les dades. Supletòriament apliquen els períodes de conservació i eliminació de les dades establerts per la 

Comissió Nacional d'Accés i Avaluació i Tria Documental de Catalunya. 

  

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT 

1. 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 i pel qual es 

deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD). Art. 6.1.c RGPD: el tractament és necessari per al compliment d'una 

obligació legal aplicable al responsable del tractament. 

2. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques. 

3.Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

  

COMUNICACIÓ DE LES VOSTRES DADES A TERCERS 

No es cediran les vostres dades personals a tercers, llevat d'obligació legal. 

  

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES 

No s'efectuaran transferències internacionals de les vostres dades personals.  

  

EXERCICI DE DRETS 

De conformitat amb el RGPD, teniu dret a accedir a les vostres dades de caràcter personal, així com a rectificar les 

dades personals inexactes que us afecten i a oposar-vos a què les vostres dades personals siguin objecte de 

tractament per motius relacionats amb la vostra situació particular, llevat dels supòsits previstos per l'art. 21 RGPD. 

Si s'escau, podeu sol·licitar la supressió de les vostres dades personals, entre d'altres motius, quan les dades ja no 

siguin necessàries per la finalitat per a la qual es van recollir. El dret de supressió no procedirà en els casos 

previstos per l'art. 17.3 del RGPD, entre ells, quan el tractament sigui necessari pel compliment d'una obligació 

legal o pel compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders conferits al responsable 

del tractament. Quan concorrin aquests supòsits constarà a l'apartat de legitimació. 

També teniu dret a sol·licitar la limitació del tractament en els supòsits previstos per l'art. 18.1 del RGPD. En 

aquest cas només es conservaran les dades per formular, exercir o defensar reclamacions. 

  

Com podeu exercir els vostres drets? 

Per escrit adreçat al Ajuntament del Perelló i Lluís Companys, 2, El Perelló 43519 o bé, mitjançant formulari 

electrònic disponible a la seu electrònica http://www.elperello.cat o el següent aj.perello@elperello.cat 

  

Quines vies de reclamació hi ha? 

Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament teniu dret a presentar una reclamació davant 

l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades https://seu.apd.cat/ 

 

 

 

https://seu.apd.cat/

