
Curs d'estiu Crea i Aprèn! 
Estiu 2021 – Oliver's Academy

Full d'inscripció 

1. DADES DEL NEN/A

Nom i cognoms

Data de naixement

Curs

Escola

Talla de samarreta

2. DADES FAMILIARS

Nom mare/pare/tutor

DNI

Telèfon

Correu electrònic

Contactes en cas 
d'emergència (nom, 
telèfon i relació amb 
el nen/a)

3. INFORMACIÓ PERSONAL DEL NEN/A

Al·lèrgies i/o 
intoleràncies



4. AUTORITZACIONS

Declaro que són certes les dades donades en aquesta sol·licitud, així com

la  documentació  que  s’adjunta,  i  que  estic  obligat/da  a  comunicar  a

Oliver's Academy qualsevol variació rellevant que pogués produir-se d’ara

endavant. 

SÍ NO

A participar: Autoritzo el meu fill/a a assistir i  realitzar
totes  les  activitats  del  curs  d’estiu  Crea  i  Aprèn! que
organitza  l'acadèmia  d'anglès  Oliver's  Academy.  Faig
extensiva aquesta autorització a les decisions mèdiques
preses  per  part  d’un  facultatiu  en  cas  d’extrema
urgència,  a  la  vegada  eximeixo  als  tècnics  i
organitzadors de responsabilitat civil i penal.

Al Dret d’Imatge: donat que el dret de la pròpia imatge
està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat
per la llei 5/1982, de 5 de Maig, sobre el dret a l'honor, a
la  intimitat  personal  i  a  la  pròpia  imatge,  autoritzo  a
l’empresa organitzadora a fer fotografies/filmacions del
meu fill/a durant les activitats del curs, per fer-ne només
ús  en  el  marc  de  les  activitats  del  curs,  com  la  seva
difusió, transformació i reproducció.

Protecció  de  dades:  a  incorporar  la  informació  a  una
“Base de dades”: En compliment de l’Article 5 de la llei
orgànica  15/1999,  13  de  desembre,  de  protecció  de
dades  de caràcter  personal,  autoritzo  a  que  les  dades
donades en el present formulari s’incorporin a la “Base
de Dades” amb la finalitat de fer una correcta gestió per
dur a terme l’activitat. 



Autoritzo a les següents persones perquè es puguin fer càrrec del meu

fill/a al finalitzar les activitats del  curs si és necessari.

Nom i cognom Telèfon Relació amb el nen/a

5. OBSERVACIONS

Jo,............................................................................................., amb DNI

número......................................................com mare/pare/tutor del nen/a

....................................................................................................em  faig

responsable de la veracitat de les dades i autoritzacions donades, i per a

que consti. 

Signatura..................................................................................................

A Palamós, dia ............................de.............................................de 2021.



 Curs d'estiu Crea i Aprèn!
Estiu 2021 – Oliver's Academy

Full per la família

1.  INFORMACIÓ SOBRE EL CURS
Lloc: Carrer Arnau sa Bruguera, 4, Palamós (A l'Epicentre, davant de l'ITV)
Dates: del 28 de juny al 10 de setembre
Horari: de 9h a 13h + possibilitat d'acollida matinal de 8h a 9h
Contacte: 699 81 73 56 o contacte@oliversacademy.com

Oliver's Academy disposa de tot el material necessari per a dur a terme les
activitats.

2. DOCUMENTACIÓ QUE S'HA D'ENTREGAR
-Formulari d'inscripció omplert i signat
-Fotocòpia del DNI o llibre de família del nen/a
-Fotocòpia del llibre de vacunes
-Fotocòpia de la targeta sanitària

3. CAL PORTAR DURANT EL CURS
-Bossa amb l'esmorzar i aigua
-Samarreta o bata que es pugui tacar (opcional)
-Moltes ganes de divertir-se, crear i aprendre!

4. PREUS DEL CURS
Inscripció 25,00 € que s'hauran de pagar abans del 15 de

juny i es restaran del 1r pagament
No es retornaran en cas de que la inscripció

s'anul·li després del 21 de juny

Setmanal 50,00 €

Mensual  (15%  de
descompte)

170,00 €

Mensual  per  germans  (25%
de descompte)

150,00 €

Acollida matinal de 8h a 9h 10,00 € a la setmana

mailto:contacte@oliversacademy.com

