Casal d’Estiu 2017
INSCRIPCIÓ ESTIU 2017
Inscric al meu fill/a als Casals d’Estiu Ferran i Clua 2017. ( No donarem la inscripció per vàlida si falta algun
document ). Recordeu de signar !!

Nom del Nen/a______________________________________________Curs________
Telèfon.___________________________________________________________
E-mail: _________________________________ És de l’escola ?_______________
TÉ ALGUN TIPUS D’AL·LÈRGIES? __________________________________________
______________________________________________________________________
Té necessitats educatives especials ?

SI

NO

Nom del Titular del Compte: ______________________________________________
Núm. De CC; ES_____ ___________ ___________ _____ _______________________________
Ja tenim les teves Dades Bancàries

MARQUEU EL GRUP QUE CORRESPON
P-3 a 2n : VIATGEM PEL MAR

( Separem per grups d’edats )

3r i 4t: ESPORTS I AVENTURA
5è i 6è : ESPORTS I AVENTURA

( Separem per grups d’edats )

1r/2n ESO: ESPORTS I AVENTURA

TORNS i HORARIS ( Marqueu amb una X )

ACOLLIDA
8:00 a 9:00
1r. Torn. Del 26 al 30 de juny
2n Torn. Del 3 al 7 de juliol
3r Torn. Del 10 al 14 de juliol
4rt Torn. Del 17 al 21 de juliol
5è Torn. Del 24 al 28 de juliol
6è Torn. Del 4 al 8 de setembre

9.00 a 14.00

9.00 a 15.00
AMB DINAR

9.00 a 17.00
AMB DINAR I
BERENAR

Casal d’Estiu 2017
Documentació que cal presentar:
o Inscripció omplerta i autorització signada.
o Fotocòpia del DNI de la persona que autoritza.
o Fotocòpia de la targeta sanitària. ( Tenim guardades les d’anys anteriors).
o Autorització medicació: dalsy / epiretal
o 50 euros de reserva, es descomptarà de l’última setmana. Podeu fer l’ ingrés al nº
de compte: ES91—0182—8192—12—0201527807 cal presentar resguard del
banc.
Si desitgeu fer el pagament de casals més repartit només ens ho teniu que dir

ELS REBUTS ES PASSARAN:
Els casals de juny = 20 de juny
Les dos primeres de juliol = el 3 de juliol.
Els casals de la resta de juliol s’abonaran el 17 de juliol.
Els casals de setembre s’abonaran el 4 de setembre.

AUTORITZACIÓ
Nom del Pare/Mare/Tutor _________________________________________________________
DNI___________________________
a) Autoritzo a que el meu fill/a participi en les activitats, sortides i excursions incloses a la programació del casal
d’estiu 2016 a l'escola Jaume Ferran i Clua de Valldoreix, organitzat per l’AMPA i l’Associació SAEC.
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).
d) Autoritzo a l’Associació SAEC a fer el cobrament bancari de les quotes pertinents així com acceptar la seva
normativa de cobraments.
e) En cas de donar-se de baixa s’ha d’avisar amb 7 dies d’antelació, en cas contrari es cobrarà la setmana
corresponent.

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,

