
BUTLLETA D' INSCRIPCIÓ.

CASAL D'ESTIU. DOK 2017 CARDEDEU. Soci Ampa/AFA:    SI   NO Núm:

Nom i cognoms: Escola: Curs:

Data de naixement: Adreça: Població:

Telèfons de contacte: (cal indicar ordre de preferència per les comunicacions de l'1 al 4). Talla samarreta:

Nom mare: Nom Pare: Casa: Altres: Sap nedar? SI   NO

Telf. mare: Telf. Pare: Mail:

Pot fer qualsevol exercici físic i/o esport: SI   NO Es mareja amb facilitat: SI   NO Dorm facilment a les nits: SI   NO

Pateix alguna malaltia? SI   NO Quina? Medicació?

Al·lèrgies i intoleràncies: Indiqueu clarament. Observacions:

Opcions d'inscripció: (s'ha d'indicar quina setmana es vindrà al casal i quina modalitat. Fes una rodona a les teves opcions).

Setmana*

Modalitat 1.                      

Mati

Modalitat 2.                     

Matí i tarda

Modalitat 3.       

Tarda

Modalitat 4.        

Matí i 

menjador

Modalitat 5.               

Tot el dia i 

menjador

1a 26,00 € 34,00 € 15,00 € 39,00 € 47,00 €

2a 48,00 € 55,00 € 35,00 € 79,00 € 86,00 €

3a 63,00 € 70,00 € 50,00 € 94,00 € 101,00 €

4a 63,00 € 70,00 € 50,00 € 94,00 € 101,00 €

5a 98,00 € 105,00 € 85,00 € 129,00 € 136,00 €

6a 48,00 € 55,00 € 35,00 € 79,00 € 86,00 €

7a 48,00 € 55,00 € 35,00 € 79,00 € 86,00 €

Núm. setmanes complertes addicionals: Participareu de les colònies:  SI     NO COST CASAL:

* descompte de 6€. a les modalitats 1,2 i 3 per cada setmana complerta addicional.

* descompte de 10€. a les modalitats 4 i 5 per cada setmana complerta addicional.

En/Na pare/mare/tutor legal: amb DNI número:

autoritzo al meu fill/a:

a participar a les activitats del casal d'estiu Dok 2017 Cardedeu organitzades per ARTGEST, Serveis Integrals per la Cultura,S.L. amb 

CIF B-65688301 que es duran a terme desde el 22 de juny fins el 4 d'agost a l'escola Can Manent de Cardedeu. Tanmateix accepta i es 

coneixedor de la programació i normativa del Casal.

, a             de                             del

Signatura mare/pare/tutor legal.

Per formalitzar la inscripció cal portar: ( es pot entregar fisicament durant el període d'inscripcions o a la reunió d'inici del casal).

Fotocòpia de la targeta de la seguretat social. Fotocòpia del carnet de vacunacions (si hi ha). Fotocòpia del DNI de la persona que autoritza al usuari/a.

1 foto DNI. Butlleta inscripció complimentada. 

Resguard bancari amb l'ingrés del 30% del cost del casal al número de compte d'ARTGEST: ES65/2100/5851/54/0200096608. abans del 26 de maig.

En l'ingrès cal possar el nom/s des nens/es i el/s número/s d'inscripció/ns. 

Abans del 20 de juny s'ha de fer l'ingrés de l'altre 70% del cost del casal. Aquest resguard es pot enviar per mail a info@artgest.es.

Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents al casal organitzades per ARTGEST i publicades a la pàgina web i en fulletons 

informatius d’ARTGEST i de les AMPA/AFA de les escoles Ramon Macip-Dolors Granés, Can Manent i Les Aigües de Cardedeu.

 originals passats 3 messos de la finalització del casal. En cas de no voler rebre informació comercial i/o cancel·lar les dades  a la nostra base de dades podeu fer-ho a victorcobas@artgest.es.

* no participar a les colònies té un descompte de 50€ en aquesta setmana.

* els usuaris/ies que no van de colònies tenen casal a l'escola.

Conforme a la llei vigent i d’acord amb allò establert a l’article 5 de la L.O. 15/1999, les dades recollides en aquesta fitxa passaran a formar part de la base de dades d’ARTGEST i de les AMPA/AFA

 de les escoles Ramon Macip-Dolors Granés, Can Manent i Les Aigües de Cardedeu i només podran ser utilitzades per aquestes  i en cap cas es farà cessió a tercers. ARTGEST,S.L. destruirà tots els

SI   NO

AUTORITZACIÓ PARTICIPACIÓ ACTIVITATS I SORTIDES DEL CASAL DOK CARDEDEU 2017.

Dates i activitats especials incloses en el preu de la 

setmana.

22 i 23 de juny

del 26 al 30 de juny

del 3 al 7 de juliol

del 10 al 14 de juliol

del 17 al 21 de juliol

del 24 al 28 de juliol

del 31 al 4 d'agost

Excursió al parc aquàtic.

Excursió al plató.

Colònies de 1 nit.

Vivac i festa de cloenda.

Foto.


