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SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL SERVEI DE MENJADOR  DE PAIDOS 

 

 

 *Adjuntar còpia del CATSalut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognoms, Nom  Data de naixement 

Teniu algun altre germà/ana inscrit al servei de menjador?           Si      No  

Adreça 

Població C. Postal Província 

Email 

Telèfon pare Telèfon mare 

Casa Altres 

NIF Pare / mare o tutor CURS 

Nº CATSALUT  

IBAN  

SERVEI DE MENJADOR 

  Menjador 5 dies 

  Menjador 4 dies Dies: 
 

Dilluns     Dimarts         Dimecres     Dijous      Divendres   Menjador 3 dies 

En cas de no inscriure-us de forma fixa, fareu ús del servei de menjador de forma esporàdica? Si      No   

Heu sol·licitat alguna beca pel servei de menjador el curs vinent? Si      No   

DADES PERSONALS DEL NOI/A 

DADES BANCÀRIES 
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CURS 2017-18 

Servei de menjador 

AUTORITZACIÓ DEL PARE, MARE O TUTOR/A 

En/Na: 

amb DNI ( o passaport ):                                                   

autoritza al seu fill/filla: 

a assistir al servei sol·licitada, sota  les  condicions d’inscripció establertes i un cop fet el pagament. 

Fa extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que calgués adoptar en cas d'extrema 
urgència, sota la pertinent direcció facultativa. 

Fa extensiva aquesta autorització a la FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI a abonar a la compte bancària indicada, 
del qual sóc titular o cotitular, els rebuts que siguin presentats al cobrament, constituent, la present una autorització 
expressa als efectes del que estableix la Llei 16/2009 de 13 de novembre de serveis de pagament. 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) l’informem 
que les dades personals consignades en aquest document són incorporades en fitxers titularitat de FUNDACIO 
CATALANA DE L’ESPLAI i entitats vinculades amb la finalitat de gestionar els serveis que ofereix aquesta entitat.  

El sotasignat autoritza de forma expressa el tractament d’aquestes dades, així com futures dades que pugui facilitar-
nos per a la correcta prestació del servei, incloses dades especialment sensibles (com informació sanitària d’interès). 
FUNDACIO CATALANA DE L’ESPLAI  es compromet a tractar aquestes dades amb la màxima reserva i 
confidencialitat. 

Així mateix, el sotasignat autoritza a que les dades puguin ser conservades per gestionar adequadament ulteriors 
encàrrecs que pugui realitzar-nos. Les dades dels usuaris poden ser publicades en els taulells d’anuncis dels centres 
on FUNDACIO CATALANA DE L’ESPLAI desenvolupa l’activitat, i comunicades als efectes acreditatius oportuns a 
l’Escola/AMPA o entitat a través de la qual contracta els nostres serveis, així com als Organismes i Institucions 
subvencionadores de l’activitat a la qual s’inscriu. 

 

 

 

 

 

 

Signatura pare, mare o tutor/a 

Aquesta inscripció té validesa des del moment de la seva tramesa, tindrà vigència durant tota l’etapa en el 
centre educatiu i finalitzarà quan es doni de baixa al menor del servei contractat segons normativa. 


