
                AJUNTAMENT DE GUARDAMAR DE LA SAFOR 
                        C/ NOU D’OCTUBRE N.º 3, 46711 (VALÈNCIA) TLF 962818851, FAX 962803117 
 
 
 
 

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ 
A LA LUDOTECA D’ESTIU 

 
XIQUETS I XIQUETES DE 3 A 6 ANYS 

Horari de 9:00h a 14:00h 
 
 

DADES DEL XIQUET O XIQUETA 
Nom i Cognoms 

 

Data de naixement 

_____/_____/________ 

Lloc de naixement 

 

Domicili 

 

Codi Postal 

 

Municipi 

 

Província 

 

Observacions mèdiques 

 

El xiquet o xiqueta té la següent especificitat física o psíquica 

 

 
 

DEL 28 AL 30 DE JUNY 

 Empadronats: Gratuït 

 No empadronats: Gratuït 

JULIOL AGOST 

 Empadronats: 50€ 

 No empadronats: 100€ 

 Empadronats: 50€ 

 No empadronats: 100€ 

 
 

DADES DELS FAMILIARS O TUTORS LEGALS 
Nom i Cognom del pare, mare o tutor legal 

 

Número de DNI 

 

Telèfons de contacte en cas d’urgència 

 

Empadronat 

 Si              No 

Nom i Cognom del pare, mare o tutor legal 

 

Número de DNI 

 

Telèfons de contacte en cas d’urgència 

 

Empadronat 

 Si              No 

 
 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR 

 Fotocòpia u original de la targeta SIP i llibre de família o DNI del xiquet o xiqueta. 

 Fotocòpia u original del DNI dels pares. 

Segell d’entrada 



 

Protección de datos: Educación Infantil. En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, los datos, que proceden 
directamente del interesado, serán recogidos bajo la responsabilidad de Ajuntament de Guardamar de la Safor, con la finalidad de “Gestión de la educación 
infantil”. La base legal que nos permite tratar sus datos es “Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.”. Tiene derecho a 
acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los 
datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS D’IMATGES DEL MENOR D’EDAT 

 Autoritze  No autoritze 

Perquè el meu fill/a puga aparéixer en qualsevol de les diverses fotografies i vídeos que puguen 
realitzar-se durant el temps que estiga escolaritzat en l'Escoleta d’Estiu de Guardamar de la 
Safor en les diferents activitats que desenvolupe l’escola: Activitats, festes, orles, etc. 
 
L'autorització d’aquestes gravacions i fotografies serà en l’àmbit docent i podran servir així 
mateix per a l’elaboració de documents gràfics perquè els alumnes i els seus pares o tutors 
legals tinguen un record del seu pas per l’escoleta. 
 
 

DATA I SIGNATURA 
 

En Guardamar de la Safor, a _____ de _________________ de 20_____ 

 

El sol·licitant, 

Signat: 

 


