AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

AUTORITZACIÓ I DECLARACIÓ DE COMPROMÍS EN RELACIÓ AL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR
COMPLEMENTARI
Nom i cognoms de qui autoritza:
Pare

Mare

Tutor/a legal

amb DNI núm.
Autoritzo a (nom i cognoms del beneficiari/s del servei)

a fer ús del servei pel període establert al punt 6.1 de les bases reguladores alhora que notificar d’acord al procediment establert qualsevol
modificació al respecte i DECLARO, com a persona sotasignada, que totes les dades facilitades són fidedignes.
Estableixo com a parada de referència a la meva urbanització pels meus fills/es (de baixada a casc urbà i pujada a la urbanització) la
següent: (marcar amb una x)
URB. CAN PALAU
P1: cruïlla carrer C-B. “Bústies Urbanització”
P2: cruïlla carrer F i G
P3: cruïlla carrer C-D. “Les Vinyes”
URB. CAN BARTOMET
P1 (baixada casc urbà): Carretera Castellar d’Índies cantonada Can Bartomet núm. 7-12
P2 (pujada a la urbanització):Carretera Castellar d’Índies. “Bústies”
URB. CASTELLAR D’INDIES
P1: Pl. Montnegre
P2: Pl. Les Gavarres
P3: cruïlla carrer Mestral i Garbí
P4: cruïlla carrer Mestral i Gregal
P5: cruïlla carrer Maresme i Roure
URB. VISTAMAR
P1: Parc infantil
P2: cruïlla Ronda Mitjorn i Camí de Canet
P3: cruïlla Mar de Juny i Camí de Canet
P4: cruïlla c/Sot de Can Puig, camí de Canet i Sot de les Etzevares. “El Garrofer”
Dono consentiment als conductors del servei a que permetin baixar sol al/s beneficiari/s del servei a la parada establerta, donada la
seva autonomia al respecte: (marcar amb una x).*
Si
No
*Només es podrà donar el consentiment a estudiants a partir de 3r de primària o cursos superiors.
En cas de no donar consentiment a la qüestió anterior:
o Autoritzo a recollir al/s beneficiari/s del servei (nens o nenes) a la parada a les següents persones:

Facilito els següents telèfons i adreça de contacte i autoritzo a l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta a que pugui traspassar aquestes
dades i la informació d’interès per a la correcta prestació del servei inclosa a la instància inicial de preinscripció als serveis
responsables del transport i a la Policia Local:
- Telèfons:
- Adreça:

I per que així consti, signo la present autorització referent als punts anteriors, a .....................................

