INSCRIPCIÓ CASAL PRIMAVERA (CURS 20162017)
(cumplimentar en majúscules)

NOM I COGNOMS
DOMICILI
E-MAIL PER NOTIFICACIONS
(majúscules)
SOCI AMPA:

Si

No

num

DADES GENERALS
Data Neixament
Sexe
Curs
Escola
DADES del Pare/Mare/Tutor
Nom
Teléfon de contacte
E-mail de contacte

Inclou aquest telèfon en el grup de Casal en el whatsapp
No vull estar al grup de Casal de Whatsapp. Les notificaciones es passaran a la direcció d'email

(majúscules)
Vull incloure un altre telèfon de contacte al grup de Casal de Whatsapp (màx. 2 per inscripció)

Nom
Nom

Telf.
Telf.

He llegit i accepto la normativa de Casal

Viladecans, a ______ de _____________ _____ de 201_
Signatura Pare/Mare/Tutor

DOCUMENTACIÓ A APORTAR AMB EL FULL D'INSCRIPCIÓ
tarjeta Seguretat Social, fotografia Carnet, carnet soci AMPA, carnet vacunacions, comprobant ingres reserva

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA CASAL
Sr. / Sra. ________________________________________ amb DNI núm. _________________________
autoritzo al meu fill/a ___________________________________________________________________
amb número de Seguretat Social a assistir al Casal X del Col·legi Marta Mata i a realitzar les activitats
de les que m'han informat.

AUTORITZACIÓ SUBMINISTRAMENT MEDICAMENTS
Jo, __________________________________________________________, pare/mare/tutor legal de
____________________________________________________ autoritzo a subministrar al meu fill
la quantitat de ____ ml de _________________________ en cas de que tingui febre (37'5 o mes)
* Per a qualsevol altre medicació caldrà aportar recepta mèdica i indicacions de subministrament
AUTORITZACIÓ FOTOGRÀFICA
Durant la duració de Casal es realitzen fotos i filmacions i convé regularitzar la
situació sobre el dret d'imatge , que està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la
Llei 5/1982, de 5 de maig.
Per això demanem el consentiment dels pares,mares o tutors/tutores legals per tal de fer ús de les
imatges en les quals apareguin els seus fills o filles, individualment o en grup, que amb caràcter
educatiu poden realitzar a l'escola i fora de la mateixa en les activitats de Casal

__________________________________, amb DNI/NIE_________________pare/mare/tutor legal de
____________________________________________________ autoritzo a l'Empresa Estels de Colors
a que la imatge del meu fill/filla pugui apareixer en fotografies i filmacions de l'activitat de Casal
publicades a la pagina web/blog o al grup de whatapp destinat a aquest fi.

Viladecans, a ______ de _____________ _____ de 201_
Signatura Pare/Mare/Tutor

Informació Médico-Sanitaria
Nen/a: _______________________________________

Pren algún medicament?

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

En cas afirmatiu, quin?
Es alèrgic?
En cas afirmatiu, a quins productes?
Pateix alguna enfermetat crònica?
Quina?
Pateix alguna intolerància alimentaria?
En cas afirmatiu, quina?
Feu constar altres dades que considereu d'interès

En cas de que les respostes siguin afirmatives, caldrà la presentació de la documentació
que es requereixi per aquest suposits i que es determinaran segons el cas.

Nen/a______________________________________________
Informació Casal de Primavera Marta Mata (de dilluns 10 d'abril a dijous 13 d'abril de 2017)
Descripció

horari

Preus no socis

Preu Soci

Casal Matí

(de 9 a 13h)

38,00 €

34,00 €

Casal Matí i Migdia

(de 9 a 15h)

60,00 €

56,00 €

Casal Mati, migdia i tarda

(de 9 a 17h)

80,00 €

76,00 €

Servei Acollida

(de 8 a 9h)

4€/hora

Nit Got Talent (inclou sopar i 12/04/2017
esmorzar)
(de 20h a 9h)

4€/hora

29,00 €

25,00 €

Formulari per emplenar i entregar a la inscripció
Resum Casal
Franja Horaria Casal

Núm. Nens € Casal

Total

Resum Acollida
Dies Servei Acollida

Núm. Nens € Acollida

Total
4€

Nit Got Talent
Descripció
Nit Got Talent

Núm. Nen

€ Nit Got Talent Total

Total
Pagament a compte por reserva de plaça (15€)
(cta. Cte ES66-0049-4928-17-2316266381)

Total pendent
* Import a pagar abans de l'inici del Casal
(cal aportar justificant)
* Si preferiu fer l'ingres del 100% a la inscripció, indiqueu-lo a la casella amb aquest fi (Pagament
a compte per reserva de plaça) i aporteu el justificant.

