(fulla per entregar a la tutora)
Jo (nom del pare/mare/tutor/a) .....................................................................................

HIPOCAMPO organitza activitats educatives, lúdiques i esportives per a
escolars amb objectius com POTENCIAR la CONVIVÈNCIA entre tots, FOMENTAR
l'INTERÈS per l'ESPORT, ESTIMULAR la CAPACITAT CREATIVA i MOTIVAR
per a la VIDA al MEDI AMBIENT.

autoritzo al meu fill / a .................................................................................................
Les activitats que farem són: miniolimpíades, jocs de piscina, jocs esportius,
excursió a la platja, taller de fang i vetlada d'animació. Tota activitat estarà
condicionada per les condicions climatològiques.

a assistir els dies 14 i 15 d'abril a les colònies Hipocampo -Portocristo

El preu total de la sortida és de 62 euros.
Signatura
IMPORTANT: Juntament amb el full d'autorització s'ha d'entregar una fotocòpia
de la targeta sanitària de la seguretat social.
OBSERVACIONS (medicacions - al·lèrgies)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...................................................................................................................................

TELÈFONS DE CONTACTE És molt important que ens poseu tots els
telèfons de contacte possible (especificar nom)
..............................................................................................................................
........................................................................................................................

El DARRER DIA d'entregar l'autorització serà DIMECRES 9 D'ABRIL.

NOTA: no es farà el retornament de la reserva si la falta d'assistència no és justificada per motius mèdics
i/o d'hospitalització i s'haurà de presentar justificant. En aquest cas, el centre només retornarà el què ens
aboni el proveïdor del servei. En cas d'assistència a viatges d'estudis, es farà el retornament corresponent
dels dies de menjador. En cas d'assistència a colònies, es farà el retornament del preu de menjador a
partir del 2n dia.
L'abonament es farà efectiu en el rebut del mes següent a la sortida.

“L.O. 15/1999 (LOPD): Les dades personals proporcionades seran tractades i incorporades als fitxers
de dades de caràcter personal de la responsabilitat de COBADEC, S. Coop. (AULA BALEAR), amb la
finalitat de dur a terme la inscripció, gestió i control de l’activitat escollida. El centre aprofitarà
l’ocasió per a la realització de reportatges fotogràfics destinats exclusivament a la difusió de les seves
activitats. Aquesta difusió es pot fer mitjançant la revista de l’escola, revistes sectorials, així com a la
web www.aulabalear.org. En el cas que vostè no desitgi que la imatge de l’alumne sigui utilitzada per
als fins esmentats introdueixi una creu a continuació. Per exercir els seus drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició pot dirigir-se, mitjançant instància per escrit, a la Secretaria de COBADEC, S.

COLÒNIES
HIPOCAMPO

MATERIAL OBLIGATÒRI I ÚNIC

•

Pijama i sac de dormir (imprescindible)

•

Berenar i dinar del dilluns a la motxilla (els nins/es de
menjador se'ls donarà dinar de l'escola. (RECORDAU
dur una carmanyola buida).

•

Sabates esportives.

•

Anorac o impermeable.

•

Una bossa per la roba bruta.

•

Una muda completa de roba.

•

Banyador i tovallola de platja

És IMPORTANT que la roba estigui
MARCADA amb el nom dels nins/es.
És convenient que cada nin/a faci
la seva motxilla per saber on té les coses.

NOM ..................................................................................................
DATES ............................................................................................

