FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
NOM I COGNOMS (nen/a):
DATA NAIXEMENT:

CURS:

TELÈFON 1:

Escola Fort Pienc

ESCOLA:

ADREÇA:

Nº SEGURETAT SOCIAL:
TELÈFON 2:

TELEFON 3:

CORREU ELECTRÒNIC:
POT MARXAR SOL/A A CASA?:
SAP NEDAR?:

QUI EL VINDRÀ A BUSCAR?:
ESTÀ AL CORRENT DE TOTES LES VACUNES?:

PATEIX ALGUNA MALALTIA, AL·LÈRGIA O IMPEDIMENT?:

OBSERVACIONS:

Cedeixo els drets d’imatge de les fotografies i vídeos que es puguin prendre durant el casal perquè puguin ser utilitzats
a les xarxes socials de l’AE Promosport ( SI
NO
) i de l’AMPA de l’escola Fort Pienc ( SI
NO
)

En / Na

amb DNI

com a pare / mare / tutor del nen/a

Casal d’Estiu 2017

, certifico que he llegit i accepto tot

el que es diu en aquest full, i autoritzo al meu fill/a a participar en el casal esportiu organitzat per l’AE Promosport. *

2 Sortides setmanals

blog temàtic del casal

L’estiu és l’estació de l’oci i del lleure per excel·lència, aquest
fet genera una alternativa pedagògica molt interessant per a
reforçar la formació integral dels nens i nenes. És a partir
d’aquesta idea que Promosport vol oferir unes vacances
saludables, recreatives i educatives per als vostres fills i filles.

Aquest estiu els nens i
nenes del casal han anat
a passar les vacances
amb
un
grup
de
marcians. La convivència
entre
terrícoles
i
marcians sembla molt
entretinguda, juguen plegats i es diverteixen sense parar,
però el que no saben és que hi ha “infiltrats” en cadascun
dels dos grups. Entre tots hauran de buscar la manera de
descobrir-los abans que s’acabi la setmana. **
Inscripcions: del 24 d’Abril al 26 de Maig. dilluns a divendres
de 16.30h a 18.00h (dimarts a partir de les 17.30h i divendres
fins a les 19.45h). Persona responsable Jordi Navarro
(Coordinador de Promosport).
En el moment de fer la inscripció cal portar:
 Formulari d’inscripció complimentat
 Fotocòpia del Carnet de Vacunació actualitzat

Data:

Signatura:

 Fotocòpia de la Targeta Sanitària
 Justificant de pagament

RESGUARD D’INSCRIPCIÓ
(Aquest resguard el complimentarà Promosport i es
retallarà i s’entregarà un cop s’hagi formalitzat la
inscripció. Recordem que la inscripció es considerarà
formalitzada un cop s’hagi fet el pagament de la totalitat
del casal i s’hagi dut tota la documentació necessària, en
cas contrari el nen/a perdrà la plaça.)

Amb data
____________ de 2017, constatem que
s’ha realitzat el pagament de la totalitat del casal així com
que s’ha dut tota la documentació necessària. Per tant,
queda formalitzada la següent inscripció:
NOM (nen/a):

Casal d’Estiu 2017
Escola Fort Pienc

Marca amb una creu les setmanes i l’opció de casal escollida:
Opci ó A

9.00h – 13.00h

52,00 €

Opci ó B

9.00h – 15.00h ( + Dinar)

98,00 €

Opci ó C

9.00h – 13.00h i 15.00h – 16.30h

72,00 €

Opci ó D

9.00h – 16.30h ( + Dinar)

114,00 €

Acolli da M

Acolli da Matí: 8.00h – 9.00h

12,50 €

Acolli da T

Acol lida Tarda: 16.30h – 17.30h

12,50 €

___

Opci ó A

9.00h – 13.00h

52,00 €

Opci ó B

9.00h – 15.00h ( + Di nar)

98,00 €

Opci ó C

9.00h – 13.00h i 15.00h – 16.30h

72,00 €

Opci ó D

9.00h – 16.30h ( + Di nar)

114,00 €

Acoll ida M

Acoll i da Matí: 8.00h – 9.00h

12,50 €

Acol li da T

Acol li da Tarda: 16.30h – 17.30h

12,50 €

Setmana

B

C

D

Opció
A

B

C

D

AM

AT

Cost

26 al 30 Juny
3 al 7 Juliol
10 al 14 Juliol
17 al 21 Juliol

Opció
A

Setmana

AM

AT

26 al 30 Juny

Cos t

24 al 28 Juliol
4 al 8 Setembre

3 al 7 Jul iol

Cost Total

10 al 14 Juli ol
17 al 21 Juli ol
24 al 28 Juli ol

El pagament es farà al número de compte de La Caixa (ES27 2100 3145 7922 0010 3744) indicant Nom i Cognoms del nen/a.

4 al 8 Setembre
Cos t Total

Segell de conformitat:

Només a les inscripcions formalitzades abans del 26 de Maig (inclòs) es podrà fer el pagament fraccionadament
(50% moment inscripció + 50% abans del 9 de Juny, sinó el nen/a perdrà la plaça).
L’aforament del casal per cada torn o setmana és d’un mínim de 15 participants i d’un màxim de 100.
Descompte del 5% a partir del segon germà i a partir de 3 setmanes o més de casal (els descomptes no són acumulables).
* Aquesta autorització és extensiva a les decisions medicoquirúrgiques que fossin necessàries adoptar en cas d’extrema
urgència, sempre a l’empara de la pertinent direcció facultativa.
** Les activitats i els continguts proposats pel casal poden ser modificades en funció de les condicions meteorològiques o
d’altres (en la mesura que sigui possible s’avisarà amb temps d’antelació).

