
 
 

 

INSCRIPCIÓ ArtisTOT 2021 

Inscripcions del 17 de maig al 11 de juny ambdós inclosos 

Del 28 de juny al 30 de juliol de les 9 a les 13 h al Mallol  

DADES PARTICIPANT 

Nom:  Cognoms:  

DNI:  Data de naixement:  

Darrer curs escolar realitzat:  

 

DADES PARE O MARE 

Nom:  
 

Cognoms:  

DNI:  Població:  

Adreça:  

CP:  Tel.1: Tel.2: 

Mail:  

 

Preus:  

1 setmana de 9 a 13 h  35 € 

5 setmanes de 9 a 13 h  150 € 

Servei d’acollida de 8 a 9  2 € al dia 

Servei d’acollida de 8 a 9 h  9 € la setmana 

Servei de menjador de 13 a 15 h  5 € al dia 

Servei tardes de 15 a 17 h  20 € setmana  

 

 

 

 



  
 

Marqueu les setmanes que us interessen:  

del 28 de juny al 2 de juliol  

del 5 al 9 de juliol  

del 12 al 16 de juliol  

del 19 al 23  de juliol  

Del 26 al 30 de juliol  

5 setmanes del 28 de juny al 30 de juliol   

 

Servei d’acollida, de 8 a 9 h matí. 

del 28 de juny al 2 de juliol  

del 5 al 9 de juliol  

del 12 al 16 de juliol  

del 19 al 23  de juliol  

Del 26 al 30 de juliol  

5 setmanes del 28 de juny al 30 de juliol   

 

En cas de servei d’acollida ESPORÀDICS poseu les dates: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Servei de menjador,  de 13 a 15h. 

del 28 de juny al 2 de juliol  

del 5 al 9 de juliol  

del 12 al 16 de juliol  

del 19 al 23  de juliol  

Del 26 al 30 de juliol  

5 setmanes del 28 de juny al 30 de juliol   

 

En cas de servei de menjador ESPORÀDICS poseu les dates: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

SI   

NO  

SI   

NO  



  
Servei de tardes, de 15 a 17 h. 

del 28 de juny al 2 de juliol  

del 5 al 9 de juliol  

del 12 al 16 de juliol  

del 19 al 23  de juliol  

Del 26 al 30 de juliol  

5 setmanes del 28 de juny al 30 de juliol   

 

En cas de servei esporàdic de TARDES poseu les dates: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Tots aquests serveis es podran garantir si hi ha un mínim d’inscrits. 

 

Cost total:  

INSCRIPCIÓ I PAGAMENT 

La inscripció quedarà formalitzada, una vegada s’hagin enviat tots els documents 

al mail  st.hipolit@diba.cat      

1.Fitxa d’inscripció degudament emplenada.  

2 .Fotocòpia de la cartilla de vacunes. 

3. .Fotocòpia de la targeta sanitària 

PAGAMENT: 

El tràmit es farà on-line a través de la web www.culturashv.cat 

DATA LÍMIT: 11 de juny del 2021 (A partir d’aquesta data, no s’acceptarà cap 

sol·licitud.) 

Més informació al telèfon +34  609 20 16 72

SI   

NO  

€ 

mailto:st.hipolit@diba.cat
http://www.culturashv.cat/


 
 

 

FITXA MÈDICA PARTICIPANT 

PATEIX CAP MALALTIA ?  QUINA?  

ÉS AL·LÈRGIC/A? QUINA?  

TÉ TOTES LES VACUNES AL DIA?   

ALGUNA INTOLERÀNCIA?  QUINA?  

SAP NEDAR? 

 

AUTORITZACIONS 

Jo, _______________________________________________ amb DNI 

___________________ com a  

 PARE /  MARE /  TUTOR de 

____________________________________________ 

AUTORITZO al meu fill/a a participar en les activitats organitzades a L’ArtisTOT, ja 

sigui dins els equipaments municipals i/o fora d'aquests com ara parcs, espais 

públics, piscina, etc. 

AUTORITZO als professionals de L’ArtisTOT a subministrar el medicament sempre i 

quan s’adjunti l’Autorització per administrar medicament degudament completada i 

firmada, la recepta i l’informe mèdic. 

AUTORITZO als professionals de L’ArtisTOT a actuar d'acord amb les necessitats que 

es donin en cas d'accident o malaltia i a traslladar el menor al centre sanitari més 

proper. 

SÍ  / NO    autoritzo l’ Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà a utilitzar la imatge 

del nostre/a fill/a per aparèixer en fotografies, vídeos, informacions i publicacions



 
 

 

relacionades amb les activitats de L’ARTISTOT i que aquestes puguin ser utilitzades 

per la difusió d'aquesta activitat en les vies que es considerin oportunes. 

SÍ  / NO  autoritzo el meu fill/a a marxar sol/a de L’ArtisTOT a partir de les 13 h  

SÍ  / NO    autoritzo al monitor responsable del meu fill/a l’aplicació de gel i/o 

pomada adient en cas de pessigada d’insecte. 

Així mateix faig constar que no pateix cap malaltia que li impedeixi la normal 

realització de les activitats pròpies de L’ArtisTOT 

Data i signatura:  

 

 

 

 

D’acord amb allò que estableix la vigent legislació en matèria de protecció de Dades 

de caràcter personal, us comuniquem que les dades que es sol·liciten en aquesta 

inscripció s’incorporen als fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament. Les dades 

seran utilitzades per a la gestió d’aquest Ajuntament i les cessions de les mateixes 

ho seran amb les administracions públiques, persones o entitats, les quals de 

conformitat amb les vigents disposicions hagin de tenir-ne coneixement per a la 

resolució de d’assumpte.  

S’aplicarà el descompte corresponent per famílies nombroses - 20% 

Totes les activitats es realitzaran en base a la normativa COVID 19 vigent del 

moment.



 

 


