Té alguna al·lèrgia/intolerància alimentària? Quina?
Té alguna necessitat especial? Quina?
Altres informacions d’interès:

Atencions especials

CURS:

ESCOLA:

COGNOMS:

NOM:

Ompliu amb lletra majúscula i entenedora les dades personals del participant i, després, encercleu l’opció horària per cadascuna de les setmanes
(exemple: ©). Encercleu l’opció S/A per apuntar-vos a l’acollida matinal.
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Et regalem una samarreta. Escull talla:
4/5 6/8 10/12 14/16

SI

El/la inscrit/a sap nedar?

A

26 de juny al 30 de juny

ESCOLA FORT PIENC

SETMANA 1

Butlleta d’inscripció al Casal d’Estiu 2017

DOCUMENTACIÓ

El dia de la inscripció s’hauran de presentar aquests
documents:
 Butlleta d’inscripció degudament complimentada.
 Fotocòpia targeta Seguretat Social.
 Còpia del carnet de vacunació, certificat mèdic o
patern de vacunes que li han estat subministrades
al participant.
 Indicar atencions especials.
 Resguard de la sol·licitud de beca (full rosa).







C/ Indústria, 241-249, Entresol 3, esc. esq. (08041 · Barcelona )
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QUÈ CAL PORTAR AL CASAL?
Roba esportiva i roba de recanvi.
Banyador, tovallola i sabatilles de bany.
Roba marcada amb el nom del nen/a.
Gorra, crema sola i esmorzar.
Excursió: recomanem portar samarreta DIVERJOC.

CASAL D’ESTIU 2017
ESCOLA FORT PIENC

PERÍODES
26 de juny al 30 de juny

SETMANA 2

03 de juliol al 07 de juliol

SETMANA 3

10 de juliol al 14 de juliol

SETMANA 4

17 de juliol al 21 de juliol

SETMANA 5

24 de juliol al 28 de juliol

SETMANA 6

04 al 08 de setembre

de 9 a 16:30h (amb dinar)

117€

OPCIÓ B

9-13h i 15-16:30h (sense dinar)

74€

OPCIÓ C

de 9 a 13h (sense dinar)

53€

DESCOMPTE 1: 5% de descompte a partir 2n germà inscrit.
DESCOMPTE 2: 5% de descompte per 3 o més setmanes.
Els descomptes seran aplicables durant els dies d’inscripció.

INFORMACIÓ D’INTERÉS

· Les baixes d’inscrits s’hauran de notificar per correu
electrònic a l’adreça inscripcions@diverjoc.net i es retornarà el 50% de l’import pagat si es comunica 15
dies abans de l’inici de l’activitat.
· Acollida matinal de 8 a 9h (12,5€/setmana).
· El preu inclou 1 sortida setmanal de 9:00h a 16:30h.
· No es faran sortides en autocar si no s’arriba a 40
inscrits/setmana.

DIVERJOC

SETMANA 1

OPCIÓ A

Butlleta d’inscripció al Casal d’Estiu 2017

divertir-te i aprendre!

Els preus, expressats en €/setmana, seran:

Ompliu amb lletra majúscula i entenedora les dades personals que es demanen en aquest apartat.

Participa amb els teus amics per

PREUS

Data……………………... Signatura…………………….

El Giravolt Trapella vindrà acompanyat de jocs de
lleure, activitats refrescants i pre-esportives, tallers,
manualitats i sortides que ajudaran a contextualitzar
la temàtica setmanal.

(Només famílies empadronades a Barcelona Ciutat)

Les famílies que sol·licitin beques (cal realitzar la inscripció en les dates senyalades) han de recollir els
impresos a l’AMPA. En cas de beques la documentació
s’ha de presentar a l’OAC del Districte entre els dies 22
d’abril i 10 maig i retornar el resguard a DIVERJOC.
El 25 de maig es publicarà el llistat provisionals de becats.
En cas de sol·licitar monitors de suport (per nens amb
necessitats especials) cal fer-ho entre el 22 abril i 19
maig preguntant a DIVERJOC.

Autorització

Ara el Giravolt ens fa una crida per
ajudar-lo a trobar la sort durant el
Casal d’Estiu a través dels secrets i
misteris que anirem descobrint.

BEQUES i MONITORS DE SUPORT

Jo, ………………………………………………………………………….... amb DNI ………………………………

Us presentem el Giravolt Trapella,
un entremaliat personatge a qui
sempre li ha agradat jugar amb la
sort. Però, ara, de tant rodar i rodar, ha perdut la sort i, per més
que ho intenta, no li torna a sortir
bé la seva jugada.

· A l’Escola els dies 24 i 25 d’abril 16h a 17:30h.
En el moment de fer la inscripció caldrà que aboneu
la totalitat de l’import o bé el 50%. En aquest últim
cas haureu d’abonar el 50% restant el primer dia
d’activitat. També es podrà fer el pagament per
transferència o ingrés bancari, indicant el nom i
cognoms del participant, al nº CC de DIVERJOC:
BANKINTER ES65 0128 0503 31 0105335152
Caldrà portar justificant d’ingrés el dia d’inscripció.
· A les oficines de DIVERJOC (C/ Indústria, 241 ·
BCN) del 8 al 12 de maig en horari de 9h a 13h.

amb domicili a ……………………………………………………………….., Codi postal …………………………..

·EL GIRAVOLT TRAPELLA·

INSCRIPCIONS i PAGAMENTS

Telèfon 1…..……...……. Telèfon 2 …......………. Correu electrònic…………….………….….…………………….

CASAL 2017

REUNIÓ INFORMATIVA
A les 16:45h del dijous 6 d’abril a l’Escola.

i en qualitat de pare/mare/tutor del noia/a estic d’acord que participi al Casal que organitzen DIVERJOC i L’AMPA
ESCOLA FORT PIENC durant els mesos de juny, juliol i setembre, així com a les sortides que es programen fora de
les instal·lacions de l’escola. En cas de malaltia o accident, AUTORITZO a l’organització que demani assistència
mèdica per tal que un profesional es faci càrrec de prendre les decisions que calguin.

US PRESENTEN

D’acord amb la Llei de Protecció de Dades, les dades personals dels menos al seu càrrec i les de salut facilitades serán inco rporades als nostres fitxers per gestionar l’activitat contractada i remetre-li
informacions d’altres activitats de DIVERJOC, inclòs el correu electrònic. En conseqüència ens atorga el seu consentiment exprés pel tractament de les dades personals i de salut. Les dades proporcionades serán comunicades a les entitats organitzadores per a la gestió de l’activitat. Així mateix sol·licitem el seu consentiment per publicar les imatges durant l’activitat a les nostres publicacions i
web per donar difusió dels nostres serveis. Pot exercir els seus drets a DIVERJOC C/Industria, 241-249, entresol 3a, escala Esquerra (08041 · Barcelona) o per correu escrivint a info@diverjoc.net.
Autoritzo el tractament de dades personals exclussivament per a la prestació dels serveis contractats i les finalitats indicades.

DIVERJOC i L’AMPA FORT FIENC

