FULL D'INSCRIPCIÓ
CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2019
LLOC ON ES REALITZARÀ:
DURADA:
DIES:
HORARI:

ESCOLA ÀNGEL SERAFÍ CASANOVAS
JULIOL - AGOST
DE DILLUNS A DIVENDRES
DE 9:00 A 14:00
MATI
DE 9:00 A 16:00
JORNADA COMPLETA
AJUNTAMENT DE SORT DEL 16 de MAIG al 7 de JUNY
150,00 € / MES - Només matí
210,00 € / MES - Sense menjador, servei de carmanyola
(descompte 10 % fam. nombroses i/o monoparentals)
DE 4 A 9 ANYS

INSCRIPCIÓ
PREU

EDAT
DADES DE L'ALUMNE
Cognoms, Nom
Data naixement
Municipi d'empadronament
Llengua d'ús habitual

PERSONES PROGENITORES, TUTORS/ES LEGALS
COGNOMS, nom (1)
NOM SENTIT (1)
DNI/ NIE (1)
COGNOMS, nom (2)
NOM SENTIT (2)
DNI/NIE (2)
Adreça
Població
Telèfon
E-mail
MATÍ
ESPECIFIQUEU MESOS DE SERVEI

PREU DE LA INSCRIPCIÓ

JULIOL
AGOST

Ingressar al núm. de compte

50,00 € (A descomptar de la primera mensualitat)
ES52 2100 0043 9902 0001 7019

DADES BANCÀRIES

IBAN

SIGNATURA
Persona progenitora, tutor/a legal

JORNADA SENCERA

* Els grups seran de 8 nens mínim.
* L'adjudicació de les places lliures fora del període d'inscripció
es farà per rigorós ordre de matrícula.
* Cal aportar fotocòpia de la tarjeta sanitària del nen/a.
* Cal aportar fotocòpia del carnet de família nombrosa i/o
monoparental si s'escau.
* Cal aportar una fotografia de carnet de l'infant.
* La inscripció inclou l'entrada gratuita a les piscines
municipals durant l'estada al casal.
* Opció quinzenes: 1-15 1a quinzena / 16-31 2a quinzena

CARACTERÍSTIQUES PERSONALS DE L'INFANT
Per tal de poder atendre millor a cada nen/a, cal que ens indiqueu els diferents aspectes:
Medicaments:
Ha de pendre algun medicament?..................................................................................................................................
Indicar quin i quan s´ha de pendre....................................................................................................................................
Al·lèrgies:
Té al·lèrgia a alguna substància?.......................................................................................................................................
Alimentació:
Hi ha algun aliment que no pot prendre?..........................................................................................................................
Indicar quin i perquè ........................................................................................................................................................
Altres anotacions
Qualsevol cosa que pugui ser d'interès de cara al nen/a podeu indicar-la
……………………………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………………………........

AUTORITZACIONS
En/na ……………………………………………………………………………
amb DNI …………………...................
com a persona progenitora o tutor/a legal de l'alumne ………………………………………………………...................
autoritzo al meu fill/a a :
1- Participar a les sortides i excursions que es faran amb el grup de monitors/es.
2- Ser fotografiat/da durant les activitats del casal pel grup de monitors/es de l'esplai
3- Publicar les imatges i treballs realitzats pels nens/es al blog del Casal

I per què quedi constància signo, aquest document
Signatura

Sort, a ……….. de ……………………………… de 2019

COMENTARIS / SUGGERIMENTS
……………………………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………………………........

