
INSCRIPCIÓ HAPPY DAYS SUMMER 2020 COL·LEGI MANYANET 
– SANT RAMON HELEN DORON ENGLISH SCHOOL CASAL 

 
 

 
DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A 
 
Nom:................................................................. Cognoms:............................................................ 

Mare / Pare:.................................................................................................................................. 

Telèfons de contacte (per ordre de preferència en cas d’emergència): 
............................................/................................................/....................................................... 

Adreça: .......................................................................................................................................... 

Ciutat: .........................................................    C.P.: ....................................................................... 

Data de naixement: ............................................  D.N.I (si disposa):.................................................. 

e- mail: ............................................................................................................................................ 

Vol rebre informació via WhatsApp?     □SI     □NO   Tel: ................................................. 

Vol que l’incloguem al grup de WhatsApp del curs del seu fill/la?  □SI  □NO Tel: …………………………. 

Vol rebre informació via Email?    □SI    □NO           Email: ……………………………………………………………… 

Al·lèrgies o dades mèdiques importants, dietes especials (adjuntar fotocòpia de la targeta 
sanitària):.......................................................................................................................................... 

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
 

● Fotocopia del carnet de la seguretat social de l’alumne. 
● Document dels drets d’imatge. 
● Document de la transferència bancaria. 
● Aquest document reomplert i firmat. 

 
DADES ESCOLARS 
 
Col·legi: ..............................................................................Curs: ............................................. 

 

SETMANES  

 Setmana 1 (26/06-03/07)  Acollida (8-9h) 14€/setmana  Acollida (13-13.30h) gratuïta 
 Setmana 2 (06/07-10/07)   Acollida (8-9h) 14€/setmana  Acollida (13-13.30h) gratuïta   
 Setmana 3 (13/07-17/07)   Acollida (8-9h) 14€/setmana  Acollida (13-13.30h) gratuïta 
 Setmana 4 (20/07-24/07)   Acollida (8-9h) 14€/setmana  Acollida (13-13.30h) gratuïta 
 Setmana 5 (27/07-31/07)   Acollida (8-9h) 14€/setmana  Acollida (13-13.30h) gratuïta 
 Setmana 6 (03/08-07/08)   Acollida (8-9h) 14€/setmana  Acollida (13-13.30h) gratuïta 

 

 
HELEN DORON ENGLISH SCHOOL CASAL 

helendoronaltpenedes@gmail.com 



INSCRIPCIÓ HAPPY DAYS SUMMER 2020 COL·LEGI MANYANET 
– SANT RAMON HELEN DORON ENGLISH SCHOOL CASAL 

 
 

 
PREUS 
 
 Preus Alumnes Helen Doron i Alumnes 

Col·legi Manyanet - Sant Ramon 
Preus extern 

Una setmana 70€ 75€ 
Dues setmanes 135€ 145€ 
Tres setmanes 195€ 210€ 
Quatre setmanes 250€ 270€ 
Cinc setmanes 300€ 325€ 
Sis setmanes 360€ 390€ 

*Descompte del 5% per germans i famílies nombroses. 
 
 

CONDICIONS DE PAGAMENT 
 
Transferència bancària a Steam SCP (núm. Compte ES83 0081 0046 1900 0250 0052  – indicar 
“Casal Sant Ramon” i nom de l’alumne i al concepte). 25% en el moment de fer la inscripció i 75% 
restant abans del 27 de juny de 2020. 
 
Pagament en efectiu 25% en el moment de fer la inscripció del casal a la secretaria del col·legi 
Manyanet – Sant Ramon els dimarts i dijous de 12 a 13 h. I el 75% restant abans del 27 de juny de 
2020. 
 
 
DRETS D’IMATGE 

HELEN DORON ENGLISH ALT PENEDÈS disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais 
web i les xarxes socials, on informa i fa difusió de les activitats  de casals de lleure. En aquests 
espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, infants que fan les 
activitats esmentades. Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la 
Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a 
l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, STEAM SCP i HELEN DORON ENGLISH 
ALT PENEDÈS demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i 
vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables. Per a l’edició de materials 
en espais de difusió de HELEN DORON ENGLISH ALT PENEDÈS cal la corresponent cessió del dret de 
comunicació pública expressat per escrit dels afectats o dels qui n’exerceixen la pàtria potestat 
en cas de minoria d’edat, sense que la Llei de propietat intel·lectual admeti cap mena de 
modulació segons l’edat dels alumnes. 
 

    Autoritzo expressament amb DNI núm.______________________ en el meu propi nom que la imatge del meu fill/la 
meva filla pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats organitzades per, HELEN DORON ENGLISH 
ALT PENEDÈS i publicades en el seu lloc web o en qualsevol altre mitjà de comunicació i difusió, sempre que es 
respecti la finalitat d'aquesta autorització. HELEN DORON ENGLISH ALT PENEDÈS es compromet a no cedir 
aquestes imatges per a cap altra finalitat ni a tractar-les amb finalitat diferent de l'autoritzada en aquest 
document. 
  
    No autoritzo que la imatge del meu fill/la meva filla, pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats 
escolars organitzades pel centre docent i publicades a les pàgines web del centre, a filmacions destinades a difusió 
pública i a fotografies per a revistes i/o publicacions. 

 

 
HELEN DORON ENGLISH SCHOOL CASAL 

helendoronaltpenedes@gmail.com 
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LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 
 
En compliment del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la 
protecció de dades personals, la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el 
Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament, l’informem que les dades personals 
aportades seran tractades per STEAM SCP amb la finalitat de gestionar administrativa i 
acadèmicament l’expedient de l’alumnat. Les dades es conservaran mentre duri la 
relació i sempre que no exerceixi cap dret dels que l’emparen; no es comunicaran a 
tercers (excepte per obligació legal), ni tampoc es realitzarà cap transferència 
internacional sense el seu consentiment. Un cop no siguin necessàries, es suprimiran amb 
les mesures de seguretat adequades. 
Té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la 
limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a STEAM SCP enviant un correu electrònic 
a helendoronaltpenedes@gmail.com 
junt amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg, indicant el tipus de dret que vol 
exercir. També té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Aquest no afectarà 
la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del mateix. Pot presentar una 
reclamació, si considera que el tractament de dades personals no s'ajusta a la normativa 
vigent, davant l'Autoritat de control (www.agpd.es). 
 
 
 
NOM MARE/PARE/TUTOR/A:________________________________________ 
 
DNI:_________________________________________ 
 
 
 

Signatura del sol·licitant      Data de la sol·licitud 
 
 
 

...............................................................          .......................................................... 

 

 
HELEN DORON ENGLISH SCHOOL CASAL 

helendoronaltpenedes@gmail.com 

http://www.agpd.es/
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