CASAL ESTIU 2019
Premià de mar
A L’ESCOLA LA LIÓ

A L’ESCOLA SANT CRISTÒFOL

INSCRIPCIONS
Inscripció de forma presencial:
Del 27 al 30 de maig
Horari: de 9 a 13 hores
Lloc: Edifici del Gas (Ensenyament)

Inscripció a través de correu electrònic:
Podeu enviar la inscripció degudament omplerta, juntament amb la documentació sol·licitada a l’adreça electrònica:
la premia.casalsanncon@gmail.com fins el dia 7 de juny.

HO ORGANITZA

DIRECCIÓ TÈCNICA
ANNCON LLEURE I OCI
info@anncon.es
972835708-665634743

FULL D’INSCRIPCIÓ
CASAL MUNICIPAL 2019
PREUS CASAL MUNICIPAL PER SETMANES

OPCIÓ

HORARI

PREU INFANT/TORN

ACOLLIDES

De 8 a 9 h, de 13 a 14 h o de 17 a 18 h

7, 20€/ setmana i opció

CASAL SENCER

De 9 a 13 h i de 15 a 17 h

67,50€/ setmana

CASAL MATÍ

De 9 a 13 h

45,00€/setmana

MENJADOR

De 13 a 15 h

PREU PER DIA: 6,08€/dia

*Places: es respectarà l’ordre d’inscripció.
Pagament de quotes:
• El rebut de juny i juliol es passarà abans del dia 15 de juny.
• El rebut d’agost i setembre es passarà abans del dia 10 de juliol.
• En el cas que el rebut vingui retornat, es cobrarà 6,50 € en concepte de despeses de devolució.
Requisits:
• Nascuts/es entre els anys 2005 i 2015, ambdós inclosos.
• Si algun nen/a necessita d’una atenció especial, només cal que ens ho feu saber, per tal de poder-ho tenir en compte i actuar
d’acord a les seves necessitats.
Documentació que cal aportar en el moment de fer la inscripció:






Full d’inscripció degudament omplert i signat.
Fotocòpia de la targeta sanitària de l’Institut Català de la Salut del participant.
Fotocòpia del carnet de vacunacions o certificat mèdic conforme l’infant es troba sa i sota control mèdic.
Fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta d’estalvi o de qualsevol rebut bancari on surti el nom del titular del compte corrent.
Fotocòpia del NIF del pare/mare, tutor/tutora legal de l’infant inscrit i que es correspongui amb la persona titular del compte.

Retorn de diners del casal en cas de baixa mèdica justificada: es retornarà el 60% dels dies no assistits. En cas de dos germans, es retornarà el
60% de l’import de la quota reduïda.
Retorn de diners dels serveis complementaris (menjador o acollida):
Es retornarà un 80% de l’import de menjador i/o acollida sempre i quan la baixa al servei hagi estat per malaltia o per un motiu greu i sempre
que s’adjunti justificant mèdic.
Reunió informativa:
Dijous dia 16 de maig a les 19.00 h a la Sala de Plens de l’Ajuntament.
Inscripció de forma presencial:
Del 27 al 30 de maig
Horari: de 9 a 13 h.
Edifici del Gas (Ensenyament)
Podeu enviar aquest document degudament omplert, juntament amb la
documentació
sol·licitada,
a
l’adreça
electrònica:
premia.casalsanncon@gmail.com, fins al dia 7 de juny.

*Us recordem que caldrà un mínim de 15 infants per realitzar el
servei de menjador i 10 pel servei d’acollida. En el cas que no es
duguin a terme els dos serveis ens posarem en contacte amb
vosaltres.
*Els casals d’agost i setembre es portaran a terme sempre que hi hagi
un mínim de participants inscrits per opció i horari.
*En cas de fer la inscripció fora del termini marcat, caldrà consultar
les places disponibles.

DIES FESTIUS:
- 10 de JULIOL
- 15 d’AGOST

FULL D’INSCRIPCIÓ
CASAL MUNICIPAL 2019
FITXA D’INSCRIPCIÓ

DADES DE L’INFANT
Cognoms ………………………………………...................................... Nom .......................................................................
Adreça ......................................................................... Tel.1........................................ Tel.2 .............................................
Data de naixement ......................................Curs...............................Nom del pare ......................................................
Nom de la mare ...............................................................................Escola ......................................................................
Edat de l’infant ........................................ Adreça electrònica (MAJÚSCULES) ............................................................
EN CAS D’URGÈNCIA DURANT L’ACTIVITAT CAL AVISAR ...
Nom ............................................................................................ Tel. ..................................................................................
Adreça ............................................................................................... Altres contactes ...................................................
DADES MÈDIQUES

(cal fer constar qualsevol informació que pugui ser d’interès per a la realització d’activitats al casal: al·lèrgies, trets del caràcter
que cal que tinguem en compte, etc.)

................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
OBSERVACIONS MÈDIQUES (en el cas que sigui afirmatiu, especificar o adjuntar l’informe mèdic).
POSSIBLES IMPEDIMENTS FÍSICS O EN EL
DESENVOLUPAMENT

SÍ

NO

MALALTIES CRÒNIQUES:

SÍ

NO

AL·LÈRGIES O INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES:

SÍ

NO

PREN ALGUN MEDICAMENT?

SÍ

NO

SÍ

NO

POT MENJAR DE TOT?

AUTORITZACIONS
POT MARXAR SOL DEL CASAL?
DADES DE LA PERSONA QUE RECOLLIRÀ EL NEN/A

NOM I COGNOMS:

DNI:

En virtut del que s’estableix a la Llei Orgànica 1/82 de la Protecció Civil de l’honor, la intimitat i la pròpia imatge de l’infant,
AUTORITZO A FER ÚS DE LES SEVES IMATGES A LES XARXES SOCIALS I/O A TRAVÉS DEL GRUP DE WHATSAPP
AUTORITZO EL MEU FILL/A O TUTORAT A BANYAR-SE A LA PLATJA O A LA PISCINA.

AUTORITZACIÓ D’ACTIVITATS
En/na......................................................................................
.......................amb DNI .....................................................,
autoritzo el meu fill a assistir i participar en les activitats
del Casal d’Estiu 2019.
Signatura del pare/mare o tutor/a:

Premià de Mar,
.............. de........................................................ de 2019

AMB BRAÇALS

SÍ

NO
SENSE BRAÇALS

MARQUEU LES OPCIONS ESCOLLIDES
Casal Lleure Esportiu
Casal Lleure (Escola Sant
(Escola Montserrat)
Cristòfol- Gran Via)

