UN LABORATORI d’EXPERIÈNCIES
Tallers diversificats 7 al 17 JUNY 2022
FULL INSCRIPCIÓ –
(marqueu amb una x

Termini d’inscripció 25 de maig

les caselles)

NOM ESCOLA: __________________________________________________________________
NOM ALUMNE: __________________________________________________________________
NOM MARE/PARE: ________________________________________________________________
TELÈFON CONTACTE: ______________________________________________________________

ALUMNE de 5è
ALUMNE de 6è
AUTORITZO L’ÚS D’IMATGES DE L’ALUMNE/A (signar full d’autorització)
SI

NO

AUTORITZO A DEIXAR SORTIR SOL/A AL MEU FILL/FILLA
SI

NO

AQUEST FULL D’INSCRIPCIÓ TÉ CARÀCTER DE COMPROMÍS EN L’ASSISTÈNCIA ALS TALLERS

Signatura,

AUTORITZACIÓ D’US D’IMATGES DE L’ALUMNE/A
PUBLICACIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I MATERIAL ELABORAT PER L’ALUMNAT (MENORS)
– TALLERS DIVERSIFICATS DE JUNY 2022L’Ajuntament disposa a Internet d’un espai web (adreça o adreces web) on informa i fa difusió de les
seves activitats. En aquesta pàgina (o pàgines) web es poden publicar imatges en què apareguin,
individualment o en grup, alumnes que fan les activitats esmentades.
Atès que el dret a la pròpia imatge es 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, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes demana el consentiment al pares, mares o tutors
legals per poder publicar fotografies i vídeos on apareguin el seus fills i filles i hi siguin clarament
identificables.
Nom i cognoms de l’alumne/a
____________________________________________________________________________________
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a
____________________________________________________________________________________
DNI o passaport del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a _________________________________

AUTORITZO:
1. Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a les activitats que es
realitzaran del 7 al 17 de juny, sota el nom d’Un Laboratori d’experiències – Tallers Diversificats en
horari d’extraescolars, organitzats per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, publicades en:
- pàgines web del centre
- filmacions destinades a difusió pública no comercial
- fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu
- presentacions digitals.
2. Que el material elaborat pel meu fill/a pugui ser publicat en blogs i altres espais de comunicació pública
amb finalitat educativa.
3. Que hi constin les inicials de l’alumne/a i el centre.
Aquesta autorització tindrà efecte des de la data de la signatura i fins que l’alumne/a sigui donat de
baixa del centre.
Signatura pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a Les Roquetes, _____ de _____________ de 20_

