Dades del pare/mare/tutor
Nom i cognoms: _______________________________________________________
DNI: ______________________
Tlf mòbil: ______________________
Correu electrònic: ______________________

Autorització
Jo, ___________________________________________ pare/mare/ tutor legal amb
DNI: _______________ declaro que conec les activitats que es realitzaran al Campus
Estiu Molas ’18 (CEM) i autoritzo al meu fill/a:
o

Realitzar les activitats programades

SÍ

NO

o

Sortir a les fotografies i vídeos

SÍ

NO

o

Marxar sol quan finalitzi el campus

SÍ

NO

o

En cas de marcar que NO, qui vindrà a buscar el nen/a: _________________

I perquè així consti, signo el present document,

(Signatura)
FER L’INGRÉS AL BANC SABADELL AL Nº DE COMPTE

ES12 0081 0130 0800 0173 7577

Full d’inscripció

Dirigit a:
Infantil (P3, P4, P5)

Primària (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è)

A través del joc, els tallers, sortides i multiesports volem acompanyar els seus
fills/es en el seu desenvolupament personal, fomentar les seves habilitats

Dades del participant
Nom i cognoms: __________________________________________________
Data naixement: ___/___/_____

socials i compartir moments especials.
Adreça: _________________________________________________________

Informació:

CP: ___________ Municipi: ___________________
Talla camiseta: ______
Sap nedar? Sí

Durada: del 2 al 27 de juliol de 2018
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13h

Tarifes:

(marqueu l’opció que millor us vagi)

Campus complet 145€ (Data màxima únic pagament el 8 de juny)
Pagament fraccionat campus complet (dates improrrogables):
o

1r pagament fins al 18 de maig: 90€

o

2n pagament fins al 8 de juny: 55€

Dues setmanes a escollir: 85€ (Data màxima únic pagament el 8 de juny)
o

Marcar setmana: 1a

2a

3a

4a

Una setmana 45€ (Data màxima únic pagament el 8 de juny): 1a – 2a – 3a – 4a

No

Pren algun medicament? Sí
Té al·lèrgia? Sí

No

No

Quin? ________________________

A què? _________________________________

Documentació que cal portar a la secretaria del centre:
-

Full d’inscripció

-

Fotocòpia TIS del nen/a (targeta sanitària)

-

Fotocòpia del DNI

-

Informe de Necessitats Educatives Especials (en cas de tenir-les)

-

Resguard de l’ingrés bancari

