Inscripció: Casalet de setmana Santa 2017
Dades Personals
Nom i cognoms:

Edat:

Curs (el d’aquest any):

Foto del nen/a

Data de naixement:

Població:

Província:

Domicili:

Adreça
electrònica:

Telèfon de Casa:

Estat civil dels pares:

Nom del pare/tutor

DNI:

Mòbil:

Nom de la mare/tutora:

DNI:

Mòbil:

OBSERVACIONS: (...si pot menjar de tot, si pateix alguna malaltia crònica, al·lèrgies, i tot el que creguis oportú que haguem de
saber!)

El casalet de setmana Santa es realitzarà del dia 10 al 13 d’abril de 2017.
Del 10 al 13 d’abril

Preus

Acollida de 8h a 9h

2€ al dia

Casal de 9h a 13h

40€

Què farem al casal:
El plantejament d’aquest casal de Setmana Santa està basat en activitats que ajudin a desenvolupar la motricitat,
habilitats i creativitat dels nens i les nenes de la forma més divertida.
El centre d’interès d’aquesta proposta és la setmana Santa i la Pasqua, quines són les costums d’aquestes dates aquí
i a altres llocs del món.
En aquest casal hi trobareu jocs, dinàmiques i activitats que tenen com a objectiu principal que els nens i nenes
gaudeixin al màxim del lleure, donat que aquest temps, si el sabem aprofitar i gaudir, té un gran valor educatiu en els
infants i contribueix de manera molt rellevant en el seu creixement i la seva constitució com a persones.

-

Tallers de cuina, manualitats, esports, dinàmiques de grup i acabarem el casal amb un inflable per a saltar i
passar-ho bé.

Inscripció: Casalet de setmana Santa 2017

Autoritzacions:
AUTORITZACIÓ MATERNA/PATERNA

En/Na....................................................................................... amb DNI ........................................................ autoritzo al
meu fill/a ........................................................................................ a assistir al casalet de setmana Santa que organitza
l’Ampa de l’escola Pompeu Fabra i gestiona
Faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari d’adoptar en cas d’extrema
urgència, sota la direcció facultativa adequada i a eximir els monitors/es de responsabilitat civil i penal, així com a:


Autorització a dret d’imatge.



Autorització a poder marxar sol/a cap a casa un cop finalitzat el casal (per a infants de 4rt a 6é).

Vilanova i la Geltrú ,.......... de ................................de 2017

Signatura pare/mare o tutor/a

Autorització de recollida del nen/a:
Autoritzo que durant el període del Casal, les persones següents recullin al/la meu/va fill/a a la finalització de l’activitat
cada dia:
Nom i cognoms: .................................................................. DNI: .................................................. Telèfon:...........................
Nom i cognoms: .................................................................. DNI: .................................................. Telèfon:...........................
Documentació a adjuntar:
-

Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal.
Fotocòpia del DNI del nen/a (si en disposa).
1 fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a.
Justificant del pagament.
Recepta mèdica del medicament a administrar si es dóna el cas.

Formes de pagament:
1.- Ingrés o transferència al número de compte següent:

E S 2 9

0 0 8 1

1 6 5 2

4 1

0 0 0 1 0 5 6 2 1 4

D'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de
caràcter personal i l' article 18 del seu Reglament de Desplegament,aprovat pel Reial Decret
1720/2007, us informem que les vostres dades de caràcter personal s'incorporaran al fitxer
EDUCACIÓ, del que és responsable ESPAI LLEURE DIVERTALIA S.L i no seran cedides
a persones
físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una
llei.

