INSCRIPCIÓ CASALS DE ZOOLOGIA
FOTO

TARGETA SANITÀRIA

(inserir
imatge)

(inserir imatge)

Casal:.............................................. dies........................201_
Dades personals :
Nom i Cognoms.................................................................................... Data de naixement:...................................
Adreça:..............................................................................................................núm:...........pis........CP................
Població:..................................................................... e-mail................................................................................
Nom de la mare:.......................................................NIF:...................................Professió.....................................
Nom del pare:...........................................................NIF:...................................Professió:....................................
Núm. carnet soci Zoo-Club.............................................. tel. casa.........................................................................
mòbil mare.....................................mòbil pare:.................................tel. feina/avis/amics...................................
AUTORITZACIÓ CASALS DE ZOOLOGIA
En/Na................................................................................major d’edat i amb DNI........................................
autoritzo el meu fill/a.....................................................................................................................................
 a assistir als Casals de Zoologia organitzats per el Parc Zoològic de Barcelona, del dia
..........................................................................................................................................
 a que se li pugui administrar algun medicament al Servei Mèdic del Zoo si el facultatiu ho considera
oportú
SI
NO
 a marxar sol/a de les dependències del Zoo quan acabin les activitats diàries SI
NO
 a sortir per la televisió i/o publicitat de les activitats del Zoo SI
NO

..........de....................de 201_

SIGNATURA

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), s'informa
que les seves dades de caràcter personal passaran a formar part d'un fitxer el titular del qual i responsable és Barcelona de
Serveis Municipals, S.A. (en endavant BSM).
Consent l'ús de les seves dades amb la finalitat d'inscripció i informació relacionada amb l'activitat o servei pel qual les està
facilitant.
També consent l'enviament d'informació comercial d'altres promocions o serveis de BSM i Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A.U.
En el cas de ser menor de 14 anys és imprescindible que el consentiment sigui dels pares, tutors o representants legals.
Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant sol·licitud per escrit amb la referència "Tutela
Drets LOPD" i dirigida a Barcelona de Serveis Municipals, Gran Via Carles III, 85 bis, 08028, Barcelona.
No desitjo rebre informació comercial d'altres promocions o serveis

Dades mèdiques
És al·lèrgic/a (alimentació, medicació...): NO
SI .............................................................................................
En cas d’intolerància a la lactosa, sisplau, especifiqueu quins làctics NO POT prendre: ..........................................
..............................................................................................................................................................................
Alguna discapacitat remarcable:.............................................................................................................................
Observacions

Documentació necessària
1.- Prereservar plaça a través del web (tan aviat estigui disponible)
2.- Portar al Departament d’Educació del Parc Zoològic de Barcelona, abans de les dates límit:





full d’inscripció i d’autorització signat pel pare/mare o tutor legal de l’infant (podeu trobar-lo al web
del zoo)
fotocòpia del carnet de família nombrosa (si és el cas)
fotocòpia del certificat de discapacitat (si és el cas)
Cal portar tota la documentació per a cadascun dels vostres fills/es
CONSULTEU LA DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
A LA PÀGINA D’INICI DE CASALS



En cas que tota la documentació no es lliuri en els terminis indicats, la prereserva quedarà
anul·lada automàticament.

