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NOM I COGNOMS:                                                                                       

DATA DE NAIXEMENT/ANYS COMPLITS:       

ADREÇA:      

TELÈFONS DE CONTACTE: / /     

NOM DEL PARE/MARE/TUTOR:    

E-MAIL DE CONTACTE:   

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD 

 
 Fotocòpia targeta SIP del xiquet/eta 

FITXA MÈDICA 

Pateix alguna malaltia o discapacitat? Indique quina      

És al·lèrgic/a a alguna cosa?   

Porta algun tractament farmacològic?    

Porta el calendari de vacunes al dia?   

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓ ESCOLA DE NADAL 2022 

DE 3 A 12 ANYS 
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AUTORITZACIÓ 

Sr/Sra , 
amb DNI , pare, mare o tutor/a autoritze que el meu 

fill/a 

 

Participe en les activitats programades, inclús aquelles que requerisquen 

l’eixida del recinte. 

 
Participe en reportatges fotogràfics que es realitzen i puguen ser utilitzats en 

les publicacions de l’Ajuntament de Llombai. 

 

Torne a casa a soles al finalitzar la jornada. 

 
Siga atés, en cas d’extrema urgència, pels serveis mèdics i s’adopten les 

decisions mèdiques que foren necessàries sota la direcció facultativa 

pertinent. 

 
Declare la veracitat de les dades expressades en la sol·licitud i quede 

assabentat/da i accepte les condicions i requisits. 

 
Signat : Llombai a de desembre de 2022. 

INFORMACIÓ, REQUISITS I CONDICIONS 

 
 L’ocultació o falsedat de dades realitzades pel sol·licitant serà motiu 

d’exclusió. 

 Davant dos faltes injustificades serà motiu de baixa. 

 Les dades de caràcter personal que conté l’imprés podran ser incloses 

en un fitxer per al seu tractament per aquest òrgan administratiu, com a 

titular responsable del fitxer, en l’ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i 

en l’ámbit de les seues competències. Així mateix, l’informem que pot 

exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de 

conformitat amb el que disposa l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 

Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm 298, de 14/12/99). 


