
-En cas de malaltia, ens dóna permís per portar al seu fill/a, en cotxe, al CAP de Figueres?             Sí           No
-Autoritzo que es puguin fer fotografies o gravar videos on apareixi el nen/a que estic inscrivint.        Sí       No 
*Diariament penjarem al blog instantànies dels diferents moments dels campaments. Dia a dia, sempre i quan 
les tecnologies no es facin la guitza, anirem actualitzan la galeria de fotos    
 
-Accepto i estic d'acord amb les condicions d'inscripció ( veure més avall)?            Sí         No  
-Autoritzo a rebre ofertes , promocions i/o altre tipus d'informació al meu correu electrònic?           Sí          No
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DADES PERSONALS 
    
 Nom del nen/a:   Cognoms: 
 
     
 Edat:   Data de naixement:
  

 Adreça: 
    
     
 Població:       C.P.:
  
     
 Persona de contacte:     Telèfon de contacte: 

 Altres telèfons de contacte:    Email:    
 
     
*Doneu el vostre correu principal i consulteu habitualment, doncs periòdicament us anirem enviant informa-
ció en aquesta adreça
     
OBSERVACIONS MÈDIQUES
     
 Pren algun medicament?    Quin?  
     

* En el cas de que segueixi algun tractament mèdic de llarga durada, o bé requereix algun tracte especial, ens 
heu de telefonear abans de fer la inscripció i portar un informe mèdic detallat de la seva afecció. Ens heu de 
telefonear abans de fer la inscripció i portar un informe mèdic detallat de la seva afecció.   
  
 Fa algun règim especial?   Quin?  
     
     
     

Té totes les vacunes corresponents a la seva edat?            Sí           No    
 
     
Pateix algun tipus d'al.lèrgia? Quina?             

Sí           No               
     

     
 Ha tingut algun problema mèdic al llarg de la vida, que cregueu convenient comentar?   
  
     
 
    
 Num. Tarjeta sanitària:

     
*Un cop validada la inscripció, cal que ens envieu una fotocòpia escanejada o per correu electrònic.  
   
 Altres Observacions:     
     
     
     
     
ALTRES
     
 Escola on estudia:    Curs que ha fet enguany:
 
     
Si vol anar al mateix grup que algun amic/amiga cal que feu constar els seus noms i cognoms per tal que ho 
tinguem present     
     
     
AUTORITZACIONS:
     
Jo       amb DNI  
autoritzo al meu fill/a    a assistir als Campam
a assistir als Campaments Rurals que organitza La Vinca, del dia          al dia               , 
atenent-me a les condicions que  m'han estat notificades i prèvia presentació de la documentació correspo-
nent. Faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdico-quirúrgiques que fos ne presentació de la 
documentació corresponent. Faig extensiva aquesta autoritzacio a les decisions mèdico-quirúrgiques que fos 
necessari adoptar, en cas d'extrema urgència, sota pertinent direcció facultativa, i dono fe que tot el que ha 
estat escrit és cert i correcte.

SETMANA/ES
Del dia       de    al dia           de     
*Inscripcions obertes fins el 10 de Juny   

CAMPAMENTS RURALS LA VINCA
INSCRIPCIONS 2016

 Signatura del pare, mare o tutor 



CONDICIONS D'INSCRIPCIONS   
  
     
- L'entrada dels Campaments són dissabtes de 17h a 19h  i la sortida el següent dissabte de 11h a 
13h. El primer àpatés el sopar del primer dia, l'ultim el esmorzar del dissabte.
Aviseu amb temps si heu d'arribar abans o després de l'hora esmentada.   
  
- Els pares, mares i/o tutors hareu de portar els vostres fills/es a La Vinca. És la millor manera de 
conèixer els espais on els nens estaran fent els campaments, de conèixer els seus monitors i 
poder-los preguntar els dubtes que tingueu.     
     
- Si el vostre fill/a vol anar al mateix grup que un altre nen/a, heu de fer constar el nom i cognom 
de cadascun d'ells a l'apartat corresponent del full d'inscripció, perquè ho tinguem en compte. 
   
- Si veiem que el vostre fill s'enyora i no s'integra als campaments, us telefonarem. Els nens no han 
de prtar mòbil, perquè esdevé un obstacle per aquesta bona integració.

- Cal marcar tot l'equipatge que porti (roba, calçat, tovallola, motxilla, necesser, etc), inclòs la 
muda del primer dia. La roba i demés estris es poden marcar amb un rotulador permanent en un 
lloc fàcil de veure. 
    
- Es recomanable no portar roba nova ni de marca, així com objectes de valors:rellotge, càmeres 
MP4… La Vinca no es fa responsable del que els nens puguin perdre.    
 
- Durant els campaments podeu escriure als vostres fills/es , indicant el seu nom i cognom, a 
l'adreça de correu electrònic: campaments.lavinca@gmail.com, assumpte: TINC UN CORREU 
Diàriament els hi donem els mails que reben. Agrairem que no n'envieu gaires; penseu que hi ha 
nens que no reben cap.     

- Si truqueu per saber com es troba el vostre fill/a, parlareu amb el monitor/a. Afrairem que no 
so-vintegeu les trucades, doncsel monitor/a ha de deixar els nens per poder-vos atendre.  
El dia d'arribada us indicaren quines són les millors hores per telefonear.   
 
- En cas de malaltia, i amb la vostra autorització, portarem al vostre fill/a al CAP de Figueres, a 20 
min de La Vinca, us telefonarem a casa per informar-vos de com es troba el nen/a. Si no pogués 
acabar els campaments, podria venir els dies que li falten durant qualsevol altra setmana d'aquest 
estiu o del següent. 
    

- Si els pares/ tutors s'enduen els nen/a per la seva conveniència, no s'abonarà l'import equiva-
lent a la resta de la setmana.     

- En cas de mal comportament reiterat, s'informarà a la família i es contemplarà l'expulsió dels 
campaments.
     
- Si en acabar els campaments trobeu a faltar alguna peça de l'equipatge, ens ho dieu, i si la 
trobem us l'enviarem per correu ordinari. Les peces perdudes les guardarem fins a finals de 
setembre d'aquest any. 
    
- Una vegada acabeu d'omplir correctament tot el formulari d'inscripcions ens el podeu fer 
arribar per email, campaments.lavinca@gmail.com. Caldrà que des de La Vinca us ho validem 
(us enviarem un correu dient-vos que la inscripció ha estat aceptada, o us trucarem en el cas de 
no tenir correu electrònic. Un cop ratificat tindreu 5 dies hàbils per fer un ingrés de 100€ en el 
següent número de compte: 
    
La Caixa 2100 0750 8401 0101 4871     

En el cas de no realitzar-lo, la inscripció quedarà anul.lada.     
I el pagament de la resta dels campaments s'abonarà en efectiu el primer dia d'arribada.  
   
     
AVÍS SOBRE LA CONFIDENCIALITAT DE DADES     

Les dades de caràcter personal que es facilitin al registrar la inscripció, quedaran gravades en un 
fitxer  propietat de La Vinca, amb la finalitat de comtestar a les consultes i obtenir dades estadís-
tiques de les  mateixes, així com tambè per enviar informació, notificacions, promocions i 
publicitat.     
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