
ESTIU AL MUSEU – JULIOL 2019

FULL D’INSCRIPCIÓ

1. DADES DEL FILLET/FILLETA
Nom:........................................................ Llinatges:...............................................................................
DNI:.......................................................... Data de naixement:................................................................
Adreça:............................................................................ Municipi:............................................................
Pren algun medicament:...........................................................................................................................
Al�lèrgies o intoleràncies:.........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Altres dades d’interès:...............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

2. DADES DEL PARE O MARE
Nom i llinatges del pare, mare o tutor:...........................................................................................
DNI:......................................... Telèfons:........................................................................................
e-mail:.............................................................................................................................................

3. AUTORITZACIONS
Jo, ..........................................................................  pare, mare o tutor legal amb DNI......................  declaro
que conec les activitats que es duran a terme al Casal d’Estiu al Museu de Menorca, durant el mes de
juliol de 2018 i AUTORITZO que el meu fill/a:

- Pugui realitzar les activitats programades dins el Museu

- Pugui fer les sortides i excursions programades

- Pugui sortir sol del casal (en cas que no, indicar qui el vindrà a cercar)
............................................................................................................................................

I perquè així consti, firmo el present document:

A Maó, ........................ de .......................... de 2019

En compliment amb la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal (15/1999, de 13 de desembre), informem que les dades
que hem recollit  amb aquesta inscripció seran incorporats a un fitxer sota la responsabilitat del Museu de Menorca, amb la finalitat
d’atendre els compromisos derivats de la relació contractual del servei que oferim.  Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació,
cancel�lació o oposició mitjançant un escrit adreçat a Museu de Menorca Av. Dr. Guardia s/n 07701 Maó. 
Igualment, i d’acord a la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i sempre
que no ens notifiqui el contrari, sol�licitem el seu consentiment per utilitzar imatges relacionades amb l’activitat per a publicar-les a la
nostra web i xarxes socials, amb fins comercials i promocionals. 



INFORMACIÓ

Dirigit a: Fillets i filletes a partir de 7 anys

Objectiu educatiu: Apropar la història de Menorca als joves, d'una manera lúdica i didàctica, 
acompanyant-los en el seu desenvolupament personal fent que passin un estiu feliços.

Dates: de l’1 de juliol al 2 d’agost

Horaris: de 8:00 a 14:30.

Ubicació: Museu de Menorca.

Import: 

1 setmana: 80€
2 setmanes:150€
3 setmanes: 200€
4 setmanes: 230€
5 setmanes: 250€

Període inscripció:

Del 1 a 5 de juliol   Del 8 al 12 de juliol Del 15 a 19 de juliol

Del 22 al 26 de juliol     Del 29 de juliol al 2 d’agost 

Forma de pagament: Transferència al nº de compte:  ES91 2100 1885 8602 0004 2030

Documents a entregar: 
• El full d'inscripció emplenat.
• Fotocòpia del DNI del pare/mare/ tutor del fillet/a.
• Fotocòpia del DNI del fillet/a.
• Fotocòpia de la targeta sanitària del fillet/a.
• Informe de les necessitats educatives especials (en cas de tenir-les).

* Perquè la inscripció sigui vàlida, s'ha d'entregar tota la documentació demanada conjuntament amb el
justificant del pagament al Museu de Menorca abans del 6 de juny.


