FIXE

ESPORÀDIC

INSCRIPCIÓ MENJADOR ESCOLA PABLO NERUDA CURS 2022-2023
Dades de l’alumne/alumna:
Nom i cognoms:.............................................................................. Curs ..............................................
Adreça.....................................................................................................................................................
Població ................................... CP .....................
Data de naixement .............................
Pateix alguna malaltia?............Quina?....................................................................................................
Pren medicació?...................... Quina? ...................................................................................................
Nom i cognoms de mare/pare/tutor ......................................................................... Telf.....................
Nom i cognoms de mare/pare/tutor ......................................................................... Telf.....................
Altres telèfons de contacte o feina:
...............................................................................................................................................................................................
CORREU ELECTRÒNIC ...........................................................................................................................................................

ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ
Dietes específiques:
No menja carn  No menja porc  Vegetarià
Té al·lèrgia a algun aliment? Si
No

 Vegà

 Pot menjar tot

Intoleràncies i/o al·lèrgies: (en cas afirmatiu, adjuntar justificant mèdic)
 Gluten (celíacs)  Lactosa

 Faves  Ou  Bolets  Préssec  Kiwi

 Altres:___________________________________________
Quina reacció li provoca i com cal actuar (*)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
AUTORITZACIÓ DEL PARE, MARE O TUTOR/TUTORA
En/Na ....................................................................................................amb DNI núm ..........................
autoritzo el meu fill/filla................................................................................................. a quedar-se al
menjador de l’Escola Pablo Neruda, sota les condicions establertes a partir de la data........................
L’Hospitalet, a ....................de.......................................................de 202...
Signatura:

AUTORITZACIÓ BANCÀRIA
Autoritzo a que es carregui en el meu compte els rebuts que el CLUB INFANTIL I JUVENIL SANFELIU
– SANT ILDEFONS presentarà al cobrament pel concepte de menjador del curs 2022-2023.
TITULAR ....................................................................................................DNI ...........................................
ENTITAT BANCARIA .....................................................................................................................................

IBAN: .............................................................................................................................................
Signatura:
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ORGANITZACIÓ DEL MENJADOR
 L’Horari del servei de menjador serà de 12.30 a 15.00 hores per tots els nens i nenes de
l’escola Pablo Neruda excepte els dies de jornada intensiva que l’horari serà de 13.00 a
15.30 hores.
 Les inscripcions es podran realitzar a les oficines del Club o de manera online (web escola
https://sites.google.com/xtec.cat/escolapabloneruda/ o web del Club
https://www.sanfeliu-santildefons.org/) des de finals del curs anterior.
 L’Atenció a les famílies es fa a les nostres oficines al carrer Emigrant, 25 local de 8:45 a
9:30h de dilluns a divendres.
Usuaris fixes (mínim de 3 dies setmanals): L’import és de 6.33 €/dia.
Usuaris esporàdics: El preu per dia és de 6.95 €/dia.
Important: Per fer ús del servei esporàdic és indispensable omplir el full d’inscripció, només
caldrà el primer cop, el mateix imprès servirà per a posteriors usos.
Assistència al menjador
Les absències s’han de comunicar al telèfon 637 653 082 (whatsapp) o trucant al 933 383 913 el
dia abans o el mateix dia abans de les 9:30. Si s’avisa i l’infant és fixe, no becat es retornaran 3 €/dia
que correspon al servei de càtering en el rebut del mes següent.
Pagament del servei de menjador
Usuaris fixes: el pagament es realitzarà per mes avançat mitjançant domiciliació bancària o en
efectiu/tarja a les nostres oficines del 1 al 5 de cada mes. En cas de rebuts bancaris retornats les
famílies hauran de fer-se càrrec de les despeses bancàries, 2.80 €.
Usuaris esporàdics: el pagament es realitzarà a les nostres oficines per avançat a l’ús del servei o
fins el mateix dia sempre abans de les 9:30h.
Administració de medicaments
Els alumnes que ho requereixin en l’horari de menjador, ho hauran de comunicar a la coordinadora,
omplir un full d´autorització signat pels representants legals i aportar recepta i autorització del
metge on s’indiqui el medicament i la dosi.
Patologies
Qualsevol patologia (celíacs, intolerància a la lactosa, dietes sense sal, al·lèrgies, etc.) ha d’aportar
justificant/informe del metge.
Coordinació
Per qualsevol dubte o consulta cal que us adreceu a la coordinadora mitjançant el telèfon
93 338 39 13
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CONSENTIMENT - PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, el responsable del
tractament de les seves dades i les del seu representat/ada és Club Infantil Juvenil Sanfeliu - Sant
Idelfons, amb CIF G58311564 i domicili a C/ Emigrant, 25 - baixos, Hospitalet de Llobregat, CP 08906.
La base legal per al tractament de totes les dades facilitades és la firma del present document.
Tractarem les dades que vostè ens faciliti per les finalitats indicades a continuació i autoritzades per
vostè:
 Tenir, guardar i custodiar les dades personals necessàries per a la correcta inscripció del meu
representat/ada a les activitats que el Club Infantil Juvenil Sanfeliu – Sant Ildefons promociona amb la
finalitat d’organitzar-les, desenvolupar-les, i controlar-les, complint en tot moment amb les obligacions
legals a les quals està subjecte.
 La comunicació, en cas que sigui necessari, de les meves dades personals a terceres entitats i
organitzacions per a la gestió d’ajudes, beques i/o serveis per a la participació del meu representat/ada
a les activitats organitzades o tutelades pel Club Infantil Juvenil Sanfeliu – Sant Ildefons amb la finalitat
de fer el seguiment i justificació de les ajudes, beques i/o serveis rebuts.
En cas de no consentir en aquest punt, el Club Infantil Juvenil Sanfeliu – Sant Ildefons, no garanteix
l’atorgament de l’ajut corresponent.
 La reproducció, la utilització i la publicació de fotografies i/o imatges, treballs manuals i vídeos en
què jo i/o el meu representat/ada figurem, per a la difusió de l’entitat i les activitats en les participem,
en diferents mitjans de telecomunicació, xarxes socials, pàgina web, intranet, premsa, documents
promocionals, etc. Aquesta autorització es realitza sense restriccions temporals o geogràfiques.
 Administració al meu fill/a de medicaments prescrits pel seu metge i anotats en el full sanitari, durant
l’estada de l’activitat.
 Practicar petites cures i administrar analgèsics, antipirètics i antiinflamatoris, de formulació infantil i
que es lliuren sense recepta (Dalsy, Apiretal o similars).
 Prendre, en cas d’extrema urgència, totes les decisions medicoquirúrgiques que calgui adoptar sota
la direcció facultativa pertinent.
 Que les meves dades personals s’utilitzin per fer llistats de difusió o grups en aplicacions telefòniques
per a la millor gestió i comunicació dels serveis.
 Autoritzo que el nom del meu fill/a aparegui als llistats de l’equip de monitoratge dins els espais
públics del menjador i coordinació de l’escola Pablo Neruda per tal de facilitar el bon funcionament del
servei.
Totes les dades que ens faciliti per dur a terme la gestió dels serveis anteriorment descrits, seran
conservades mentre es mantinguin les relacions esmentades i, un cop finalitzades les mateixes, durant
els terminis de prescripció legals aplicables.
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Les dades facilitades seran comunicades a tercers subcontractats per a la prestació de serveis de gestió
administrativa, informàtica, comptable o fiscal. Tots els nostres col·laboradors i proveïdors disposen de
compromisos de confidencialitat signats. Si ens ha facilitat dades de salut, aquestes només seran
comunicades en cas d’extrema urgència als facultatius corresponents.
Davant de qualsevol fet que consideri com una infracció de la normativa vigent en protecció de dades,
pot formular denúncia per escrit davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) o davant
l'Agència Espanyola de Protecció de dades (AEPD).

 En/Na _______________________________________________ amb DNI ______________ com a
mare/pare/tutor/a legal de l’infant/jove ___________________________________________, amb DNI
______________, dono el meu CONSENTIMENT EXPLÍCIT al Club Infantil Juvenil Sanfeliu Sant
Ildefons, des de l’1 de setembre de 2022 al 31 d’agost de 2023, per a totes les finalitats marcades
anteriorment.

 Declaro que les dades de caràcter personal de terceres persones (representants legals, tutors,
persones a càrrec, familiars, amistats) que he subministrat a Club Infantil Juvenil Sanfeliu Sant Ildefons
les he recaptat lícitament i he informat a aquestes persones respecte el tractament de les seves dades
personals per part de Club Infantil Juvenil Sanfeliu Sant Ildefons.

 Declaro haver estat informat sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació,
supressió, limitació, portabilitat i oposició sobre les meves dades, mitjançant una comunicació escrita,
enviada per correu postal ordinari, adjuntant una fotocòpia del DNI o un altre document identificatiu,
dirigida a la Direcció de l’Associació Club Infantil Juvenil Sanfeliu – Sant Ildefons, C/Emigrant, 25,
baixos, 08906 de L’Hospitalet de Llobregat, o mitjançant un correu electrònic a club@sanfeliusantildefons.org, indicant en la línia de l’assumpte el dret que desitjo exercitar.

L’Hospitalet de Llobregat a ………….. de ………………..…….. de 202…..

Signatura:
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