
Serveis esportius i de lleure 

   
  AMPA ESCOLA  

POMPEU FABRA     
Full d’inscripció 

Nom i Cognoms...................................................................................................................  

Data de Naixement:.................................Curs:................Escola:........................................ 

Nom Pare / Tutor:........................................................................DNI:...................................Tlf:............................................ 

Nom Mare/ Tutora:......................................................................DNI:...................................Tlf:............................................. 

Correu electrònic:.................................................................................................................................................. .................. 

Ha patit o pateix alguna malaltia que l’impedeixi la realització d’alguna activitat?....................Quina?................................. 

Sap nedar?.......................... Talla de samarreta:................................................      

Te algun tipus d’al·lèrgia o malaltia?...................................................................................................................................... 

Dates d’assistència:           Complert            ......... Setmanes ( Del .......de ........................ al ....... de juliol  i del ....... de juliol al ....... de juliol) 

Modalitat de pagament:   

       Un pagament  Pagaments fraccionats (50% en el moment de la inscripció i 50% abans del 5 de juny) 

 Mitjançant transferència al número de compte ES51 0081 0092 16 0001261531 

 Ingrés mitjançant el caixer de Banc Sabadell  amb el codi: 002708 

Titular del Compte: Needsports SCP  Indicar concepte:  Casal d’estiu Pompeu Fabra i  Nom de l’alumne    

Servei d’acollida i dinar 
Setmana Dies 26 i 27 Setmana del 

29/6 al 3/7 
Setmana del 
6/7 al 10/7 

Setmana del 
13/7 al 17/7 

Setmana del 
20/7 al 24/7 

Setmana del 
27/7 al 31/7 

Acollida Matinal 
de 8.00 a 9.00h 

      

Acollida Migdia 
de 13.00h a 14.00h   3€ 

      

Menjador amb carmanyola 
de 13.00 a 15.00h   5€ 

      

Marcar segons les dates i els serveis a utilitzar, el pagament es realitzarà un cop iniciat el casal  
Serveis d’acollida i dinar es realitzaran si hi ha un mínim de 8 alumnes fixos  

 

Com vindrà i marxarà  Acompanyat pels pares/familiars        Pot marxar sol/a al finalitzar l’activitat. 

Qui recollirà a l’alumne: (només omplir en cas que sigui algú diferent als pares) 

Nom i cognom:..................................................................................................... Relació amb l’alumne:.............................. ..................................................... 

Autorització: Jo,......................................................................................................... amb DNI ............................................. com a 

pare/mare/tutor de l’alumne/a....................................................................................................., l’autoritzo a assistir  i realitzar totes 

les activitats del Casal d’estiu gestionat per l’empresa Needsports SCP  i que organitza les AMPA de l’escola Pompeu Fabra i de la 

Escola Volerany. Faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdiques preses per part d’un facultatiu en cas d’extrema 

urgència, a la vegada eximeixo als tècnics i organitzadors de responsabilitat civil i penal. 

Dates d’inscripció del 27 d’abril al 5 de juny.  

Cal adjuntar:  Fotografia recent i fotocòpia de la targeta Sanitària.  Vilanova i la Geltrú ,.......de ......................... de 2015 

Fotocòpia del carnet de vacunacions i         Comprovant de pagament    Signatura: 

Avís Important:  Cal un mínim de 20 alumnes per realitzar el casal.                     

En el cas de triar l’opció de pagament fraccionat, l’alumne es considera inscrit un cop realitzat el primer pagament, però no 

s’admetrà cap alumne al casal si abans no ha realitzat el pagament complert de l’activitat. 


