
FORMULARI D'INSCRIPCIÓ ESCOLA D'ESTIU:

DADES DE LA MARE, PARE O TUTOR/A 
Cognoms i Noms NIF 

DADES A EFECTES DE NOTIFICACIONS 
Mitjà de Notificació (TRIAR ELECTRÒNICA O POSTAL) 
 Notificació electrònica SÍ / NO 
 Notificació postal         SÍ / NO 
Direcció 

Codi Postal Municipi Província 

Telèfon 1 Telèfon 2 Correu electrònic 

DADES DELS XIQUETS 
Cognoms i Noms Data de Naixement 

Cognoms i Noms Data de Naixement 

Cognoms i Noms Data de Naixement 

SOL.LICITA 

La inscripció del xiquet/s o la xiqueta/es indicats a l´Escola d´Estiu de Benlloc que abasta 
un període comprés des del día 4 de juliol al 12 d'agost , amb una activitat de quatre 
hores diàries, de dilluns a divendres, a l´aulari del CRA Trescaire de Benlloc, al pinar i 
a la piscina municipal. 

Així mateix, amb la firma d´aquest document asumisc i faig patent la meua capacitat legal 
de respondre pel xiquet/s o la xiqueta/es indicats, autoritzant la seua participació en  
l´esmentada activitat ja que aquest/s estan sota la meua responsabilitat.

També autoritze la presa d´imatges o vídeos dels xiquets/es que estan sota la meua 
responsabilitat en les activitats derivades de la celebració de l´Escola d´Estiu de Benlloc i la 
seua difusió en la pàgina web de l´Ajuntament i en el Llibre de Festes.  

DOCUMENTS QUE ACOMPANYA 

- Justificant de pagament (ES24 3058 7429 7027 3230 0018 CAJAMAR).

- Llibre de família. 
- Fotocòpia del DNI del pare/mare o tutor. 
- Fotocòpia del SIP. 
-Full d'autoritzacions.



Consentiment i deure d'informar els interessats sobre protecció de dades 
He sigut informat que aquest Ajuntament tractarà i guardarà les dades aportades en la 
instància i en la documentació que li acompanya per a: Gestió de la preinscripció, procés 
d'admissió,  publicació de llistats provisionals i definitius en els taulers d'anuncis o altres 
espais electrònics habilitats, llistes d'espera, matriculació, activitats escolars i extraescolars, 
enviament de comunicacions i altres actuacions relacionades amb l'activitat d'escoles infantils 
d'educació. 

Finalitat Principal Tramitació d'expedients relaciones amb: Gestió de la 
preinscripció, procés d'admissió,  publicació de llistats 
provisionals i definitius en els taulers d'anuncis o altres 
espais electrònics habilitats, llistes d'espera, 
matriculació, activitats escolars i extraescolars, 
enviament de comunicacions i altres actuacions 
relacionades amb l'activitat d'escoles infantils d'educació. 

Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interés públic o 
en l'exercici de poders públics atorgats a aquest 
Ajuntament. 

Drets Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com 
qualsevol altres drets que els corresponguen, tal com 
s'explica en la informació addicional 

DATA I SIGNATURA 

Declare sota la meua responsabilitat que les dades facilitades són certes. 

En ___________________________, a __________ de __________ de 20___. 

El/La Sol.licitant 

Signat.: _________________ 

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L´AJUNTAMENT DE BENLLOC 




