Casal de Setmana Santa 2016
Quan? 21-22-23-24 de març del 2016
Quina? C.MITJA i C.SUPERIOR
Què treballarem ? Olimpíades
EXEMPLE DE PROGRAMACIÓ
08.00-09.00

Servei d’acollida

09.00- 10:30

Benvinguda i programació 4 dies, els participants escolliran els esports
a competir.

10:30-11.00

Esmorzar

11.00-13:45

Competició olímpica

14.00-15.00

Dinar i Descans

15.00-16.30

Tallers plàstica: preparar medalles, diplomes....

16.30-16.45

Berenar i preparats per sortir

Quan val ?
PREUS

4 DIES

(socis AMPA / No socis)

PREUS PER DIA

(socis AMPA / No socis)

a) 9.00 - 17.00. Dinar i berenar

80 € / 84 €

24 € / 26 €

b) 9.00 - 15.00.

64 € / 68 €

20 € / 22 €

48 €/ 52 €

15 € / 18 €

2,00 €/dia

2,00 €/dia

c) 9.00 - 14.00
Servei Acollida

Dinar

Com podem realitzar la matrícula ?
-

Realitzar l’ingrés al número de compte ES91 01828192120201527807 del BBVA.

-

Entregar el full d’inscripció amb fotocòpia del DNI del pare o mare que signa la inscripció,
fotocòpia de la targeta sanitària i resguard de l’ingrés, de dilluns a divendres de 16.3018.30 en la recepció de l’escola o dins d’un sobre a la bústia d’Activitats Extraescolars de
9:00 a 16:30.

-

En cas de baixa s’ha d’avisar abans del dia 16 de març del 2016, enviant un email.

-

Si voleu més informació: 696.001.875 Núria Toledano o bé al 93.58920.99 Olga (Atenció de
16.30 a 18:30 h). associació.saec@gmail.es

Casal de Setmana Santa 2016
INSCRIPCIÓ
Inscric al meu fill/a al Casal de Setmana Santa Ferran i Clua 2016. ( És important assegurar-se que tenim la
targeta sanitària dels casals del 2015 )

Nom del Nen/a________________________________________ Curs________Telèfon.__________________
E-mail_______________________________________________ Dies d’Acollida ________________________
TÉ ALGUN TIPUS D’AL·LÈRGIES? _________________________________________________________

MODALITAT. ( marca X la que correspongui )
a) 9.00 - 17.00

b) 9.00 - 15.00

c) 9.00 - 14.00

EN CAS DE DIES PUNTUALS MARCAR EL/S DIA/ES QUE CORRESPONGUI
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

AUTORITZACIÓ

Nom del Pare/Mare/Tutor _____________________________________DNI ________________
a) Assistir als casals de Setmana Santa a l'escola Jaume Ferran i Clua de Valldoreix, en les condicions establertes, així
com a participar a les activitats que es realitzen al centre, i a fora del centre.
b) A anar a un centre mèdic (sempre que no es localitzi a la família) en cas d'accident i que sota la direcció facultativa es
prengui la decisió necessària.
c) La cessió de les dades personals del meu fill/a, d'acord amb la llei orgànica 15/1990, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre).

DRETS D'IMATGE
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut a l'article 18.1 de la Constitució; i regulat per la llei orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, autoritzo a l'organització el consentiment per a poder publicar fotografies clarament identificables i
continguts multimèdia a la web de l’AMPA.

Signatura,

