BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ MENJADOR ESCOLAR Curs: 2014 - 2015
ESCOLA:_________________________________________________________
Dades Personals
Nom i cognoms ___________________________________________________________________

Enganxar

Data de naixement ____________________Edat ________ Curs ____________________________

fotografia del
nen/a

Domicili ___________________________________Població _________________________
Telèfons: Casa _______________________Mòbil____________________ Mòbil 2 ______________
Correu electrònic ______________________________________________

Nom del pare/tutor ________________________________________ DNI ______________________________________
Nom de la mare/tutora _____________________________________ DNI ___________________________
Estat civil actual dels pares __________________ en cas de separació o divorci, amb qui viu?_____________
Número de compte corrent:
IBAN

Entitat

Oficina

D.C.

Núm. C/C

*S’autoritza a Divertalia S.L, proveïda de CIF B- 65571937 que des de la data de la present, i amb caràcter indefinit en tant continuïn les
relacions comercials entre ambdues parts, que giri en el número de compte bancari especificat en la present autorització, tots els rebuts
corresponents a les factures que s’originin com a conseqüència de la relació comercial entre ambdues parts, segons l’exigit per la Llei de
Serveis de Pagament 16/2009.
Quins dies utilitzarà el servei de menjador?

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Data d’inici: ______________________________

Dijous

Divendres

L’Infant assistirà al menjador de manera...

Fix

Esporàdic

Observacions:______________________________________________________________________________________________
* Si el teu fill/a necessita una dieta específica heu d’adjuntar el full de dieta específica i informe mèdic corresponent

Documents a adjuntar: Fotocòpia primera pàgina de la cartilla bancària i fotocòpia del DNI del Pare/Mare/Tutor/a
AUTORITZACIÓ

En/Na ....................................................................................... amb DNI ........................................................ autoritzo al meu
fill/a ........................................................................................ a participar del servei de menjador de l’escola i declaro estar
assabentat/da de les condicions i informacions de preus i gestió econòmica; i faig extensiva aquesta autorització a les
decisions medicoquirúrgiques que fos necessari d’adoptar en cas d’extrema urgència, sota la direcció facultativa adequada i
a eximir els monitor@s de responsabilitat civil i penal.
A ................................................... dia ...................de.............................del 2014

Signatura pare/mare o tutor/a

Als Afectes del que disposa la Llei de Protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre), us informem que les dades que ens faciliteu en aquest
formulari seran incorporades a la base de dades general de Divertalia S.L. Aquestes dades es faciliten voluntàriament per poder participar en els nostres serveis i activitats de lleure.
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Informe mèdic dels alumnes del menjador escolar

Aspectes Físics:
-Pateix o ha patit alguna malaltia important? Quina i com actuar?

-Pateix al·lèrgies conegudes a algun medicament?

-Pateix alguna al·lèrgia o intolerància a algun tipus d’aliment?

-

Menú especial?

-

Dades a tenir en compte:

-

Símptomes davant la ingesta de l’aliment de manera accidental:

-

Passos a seguir en cas d’ingesta:

A què?

Quin?

Adjuntar l’informe mèdic i autorització signada pels pares/ tutors per poder actuar en cas d’urgència.
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