ELS TRES DOCUMENTS QUE TENIU A CONTINUACIÓ, CAL DUR-LOS A l’UMANRESA EN EL
PERIODE DE MATRICULACIÓ ESTABLERT
A/A: ESTUDIS D’EDUCACIÓ INFANTIL: CAMPUS INFANTIL

DADES D’INSCRIPCIÓ

. Nom i cognoms de l’infant:
. Data de naixement:
. Al.lèrgies o malalties que calgui saber:
. Nom del responsable i/o pare i mare:
. Telèfons de contacte: telèfon 1
. Adreça postal:
. Adreça de correu electrònic:
. Observacions:
. Escola de l’infant:
. Com ens heu conegut?
. Cal portar una foto de l’infant.

telèfon 2 .

CAMPUS INFANTIL UMANRESA
Autorització per participar al Campus Infantil UManresa
El Campus infantil UManresa és una activitat educativa per a nens i nenes de 3 a 8 anys, dins i fora
de les instal·lacions de la Fundació Universitària del Bages, amb el consentiment exprés dels seus
pares i/o adults responsables. Es duu a terme de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres.
El Sr./Sra. ……………………………………………………………………………………………………...........................……….,
major d’edat, amb número de DNI ………………………………………………………................, com a pare / mare
/ responsable legal de l’infant …………………………………………………………………………….....………………………….,
de …………….. anys d’edat, l’autoritzo a participar a les activitats organitzades pel Campus Infantil
UManresa, els dies:
Del 27 de juny al 1 de juliol de 2016
Del 18 al 22 de juliol de2016
Del 25 al 29 de juliol de 2016

Autorització per prendre i utilitzar imatges dels participants
D’altra banda, manifesto voluntàriament que he estat informat/da de la possibilitat que el meu fill/a
i/o la seva veu i/o nom pugui ser enregistrat en vídeo i/o fotografia i dono el meu consentiment per a
què es pugui utilitzar en material de promoció audiovisual o imprès dels estudis i/o activitats de la
Fundació Universitària del Bages.

Signat:

Manresa, .......... de ................................... de 2016

Autorització per a les sortides del Campus Infantil UManresa

En/Na ………………..................................….. amb DNI ..…………................. autoritzo el meu fill/a
………................……..............................................................., a participar en les diferents sortides que
s’organitzin des del Campus Infantil UManresa.

Signatura pare/mare o tutor/a.

Manresa, .......... de ................................... de 2016

