FULL D’INFORMACIÓ i INSCRIPCIÓ CASAL D’ESTIU AL MUSEU DE MENORCA 2022
1. INFORMACIÓ
El Casal d’Estiu al Museu de Menorca és una activitat de lleure educatiu que pretén donar a conèixer
la Història de Menorca d’una manera divertida i atractiva, amb tallers, activitats que combinarem
amb sortides a veure llocs d’interès (monuments, jaciments, museus, galeries) i també a la platja.
És un casal d’estiu diferent, amb activitats de descoberta, de coneixement d’objectes i llocs històrics,
i visites de persones expertes. Està pensat especialment per aquells fiets i fietes curiosos, interessats
en el perquè de les coses.
El casal d’estiu al Museu de Menorca compleix amb la normativa d’activitats de lleure i pretén oferir
una proposta d’oci educatiu de qualitat, amb una programació diversa amb activitats atractives i
intel·lectualment estimulants.
La temàtica de la 4a. Edició del Casal d’Estiu al Museu serà un viatge per la gastronomia i la Història
de Menorca, coneixent diferents jocs, costums, tradicions, i crearem el nostre propi hort i mercat!

DIRIGIT A: Fillets i filletes nascuts entre els anys 2014 i 2010

CALENDARI del CASAL: Del 27 de juny al 29 de juliol de 2022
HORARI: 8:00 a 14:00 (de 8:00 a 9:00 hora d’acollida i de 13:00 a 14:00 hora de sortida)

PREUS (les famílies que facin menys de 5 setmanes, podran triar quines setmanes venir)
Tot el casal sencer: 5 setmanes: 290€
4 setmanes: 276 €
3 setmanes: 216 €
2 setmanes: 158 €
1 setmana: 85 €
CALENDARI d’INSCRIPCIONS: Del 2 al 20 de maig de 2022
Perquè la inscripció sigui vàlida s’ha d’entregar la documentació s’ha d’enviar/entregar la
documentació i el justificant de pagament al Museu de Menorca (millor si és telemàticament)
abans del 23 de maig al museu@museudemenorca.com.
Per a més informació també podeu telefonar al: 971350955

Avda. Dr. Guàrdia, s/n. 07701 Maó
T (+34) 971 35 09 55

mus eu@mus eudemenorca.com
www.museudemenorca.com

2. AUTORITZACIÓ
Nom i cognoms del pare o mare: ...................................................................................................
DNI: ………………
Nom i cognom del fill/a…………………………………………………….................................
Data de naixement del fill/a: ___ / ________________/ __________
Telèfons de contacte.....................................................................................................
Al·lèrgies o intoleràncies.......................................................................................................................
Pren algun medicament (indicar quin) o altres dades d’interès
.........................................................................................................................................................
Necessitats educatives dsuport..............................................................................................................
Firmant aquesta inscripció dono consentiment a la participació del meu fill/a de les activitats
del Casal d’estiu al Museu de Menorca i accepto les condicions i mesures preses per tal de
complir la normativa relativa a les activitats de lleure.
CONSENTIMENT
Autoritzo a que el meu fill/a participi de les activitats del Casal d’estiu del
Museu de Menorca, co-organitzat amb Sa Xaranga, (incloses sortides)

INDICAR SI O NO

Autoritzo a que pugui ser fotografiat i gravat durant les activitats del casal
Autoritzo perquè pugui sortir sol del casal, a partir de les 13h.
Autoritzo a incloure el telèfon de contacte a la llista de distribució de Whatsapp,
on rebre informació i recordatoris sobre el casal d’estiu.
Autoritzo a les següents persones que puguin venir a recollir el meu fill/a (indicar nom i llinatge)

Em vull inscriure a les següents setmanes:
Del 27 de juny a Del 4 al 8 de De l’11 al 15 de Del 18 al 22 de Del 25 al 29 de
Tot el casal
juliol
juliol
juliol
juliol
(del 27 de juny l’1 de juliol
al 29 de juliol)

I perquè consti, signo el present document: (Signatura)
A Maó, ..............................de.............................2022
Avda. Dr. Guàrdia, s/n. 07701 Maó
T (+34) 971 35 09 55

mus eu@mus eudemenorca.com
www.museudemenorca.com

Documents a adjuntar:


El full d’inscripció emplenat.



Fotocòpia DNI del fillet/a



Fotocòpia targeta sanitària del fillet/a



Informe de necessitats especials (en cas de tenir-les)

Forma de pagament al nº de compte:
ES91 2100 1885 8602 0004 2030 (indicant nom del fiet/a)
Enviar full d’inscripció, documentació i resguard de pagament al mail:
museu@museudemenorca.com
Clàusula consentiment dades participants
De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD),la Llei Orgànica
3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades
personals, l’informem que les dades personals aportades en aquestformulari seran tractades per SA XARANGA
SC, amb la finalitat de formar intel·lectualment l’alumne i desenvolupar les seves actituds, habilitats i
responsabilitats així com dur a terme les gestions administratives necessàries.
Els destinataris de la informació que ens estan proporcionant són el personal educatiu i administratiu de
l’empresa, autoritzats degudament per la direcció de l’empresa, i estan subjectes al deure i obligació de secret
professional. Es cediran les dades a les administracions públiques de l’àmbit de l’ensenyança i l’educació, quan
sigui necessari segons legislació vigent.
Aquestes dades es conservaran mentre duri la relació del alumne amb l’empresa. No es comunicaran a tercers,
excepte per obligació legal, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu
consentiment previ.

Clàusula captació imatges
De conformitat amb el que disposa el Reglament Europeu 2016/679 de 27 d'abril (RGPD), la Llei Orgànica
3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals
i el dret a la pròpia imatge (Llei Orgànica 1/1982 del 5 de maig) els informem que SA XARANGA SC els
sol·licita autorització per publicar les fotografies/vídeos captades durant l’activitat organitzada per SA
XARANGA. Si no ens indica el contrari, aquestes imatges es conservaran degudament protegides i
emmagatzemades.
Així mateix, l’informem que té dret a sol·licitar l'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades i la
limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a SA XARANGA SC, amb domicili a AVINGUDA DE LA
MAR, 59, 07749 ES MIGJORN GRAN, (Baleares) o enviant un correu electrònic a info@saxaranga.es,
juntament amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que vol exercir.
Té dret a retirar el consentiment prestat a qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud
del tractament efectuat prèviament. També té dret a 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).
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