
Inscripció als casals 

Casal.....................................................................................................del....................al.....................de..............
Casal.....................................................................................................del....................al.....................de..............
Casal.....................................................................................................del....................al.....................de..............
Casal.....................................................................................................del....................al.....................de..............

Dades personals
Nom i Cognoms............................................................................................. Data de naixement..................................
Adreça..................................................................................................................núm...............pis...........CP...................
Població................................................................................. e-mail.................................................................................
Nom del tutor 1......................................................................................................................NIF.....................................
Nom del tutor 2......................................................................................................................NIF.....................................
Núm. carnet Zoo Club........................................................ Tel. casa...............................................................................
Mòbil 1..............................................Mòbil 2...................................................Tel. (altre)................................................

Autorització als casals
En/Na................................................................................major d’edat i amb DNI.......................................................
autoritzo a ......................................................................................................................................................................

A assistir als casals organitzats pel Zoo de Barcelona, els dies indicats.
A que se li pugui administrar algun medicament al Servei Mèdic del Zoo si el facultatiu ho considera 
oportú. No    Sí

A marxar sol/a de les dependències del Zoo quan acabin les activitats diàries.  No     Sí
A sortir per la televisió, fotografies i/o publicitat de les activitats del Zoo. No     Sí

 .............de.....................................de........... Signatura

Dades mèdiques
*És al·lèrgic/a (alimentació, medicació...):       No       Sí  Quins/es?...................................................................
..................................................................................................................................................................................
*És intolerant a algun aliment o medicament?:       No       Sí  Quins/es?........................................................
..................................................................................................................................................................................

*Alguna necessitat especial d’accessibilitat física i/o cognitiva:       No       Sí  Quins/es?...............................
..................................................................................................................................................................................

(inserir imatge)

*Dades obligatòries

En cas de dinar al casal, cal enviar l’informe mèdic que indiqui la intolerància o al·lèrgia alimentària, al servei de restauració (Beatriz Castuera - zoodebarcelona@aramark.es)

Fes clic per inserir la fotografia



Observacions

1. Realitzar l’inscripció a través del web zoobarcelona.cat
2. Portar al Departament d’Educació del Zoo de Barcelona, abans de les dates límit:

Full d’inscripció i d’autorització signat pel pare/mare o tutor legal de l’infant amb la targeta 
sanitària i fotografia enganxada.
Fotocòpia del carnet del Zoo Club (si és el cas)

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.
Es obligatori fer arribar via correu electrònic, com a màxim, 10 dies abans de l’inici del casal tota 
la documentació. 
La documentació original signada s’haurà d’entregar com a màxim el mateix dia d’inici del casal.
En cas que tota la documentació no es lliuri en els terminis indicats, la prereserva quedarà anul·lada
automàticament.

Documentació necessària

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES: Les dades personals que ens heu proporcionat en omplir el formulari seran tractades d’acord amb la 
següent informació: RESPONSABLE: Barcelona de Serveis Municipals, S.A (BSM). FINALITAT: Gestió i desenvolupament dels serveis contractats. LEGITIMA-
CIÓ: contracte i consentiment si s’escau. DESTINATARIS: Per a la consecució de la finalitat pot resultar necessari comunicar les dades a les empreses del Grup 
BSM, a Administracions Públiques i a proveïdors que presten serveis a Grup BSM. DRETS: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, 
portabilitat i limitació a través de l’adreça de correu electrònic: protecciodades@bsmsa.cat INFORMACIÓ ADDICIONAL: Podeu consultar informació 
addicional i detallada sobre protecció de dades a l’enllaç: www.zoobarcelona.cat/ca/avis-legal

Fes clic per inserir la targeta sanitària

´
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