Escola Bellaterra
Telèfon 93 581 10 82

INFORMACIÓ CASALS D’ESTIU 2012

Conjuntament amb l’AMPA de l’Escola Pública Bellaterra, Educadors 4uatre S.L. organitza els
casals d’estiu d’enguany. Les monitores del casal formen part de l’equip del servei de menjador
escolar que treballa durant el curs amb els nens i nenes de l’escola.
L’organització es reserva la possibilitat de fer canvis en el darrer moment per causes
sobrevingudes, així com unificar grups d’edat en el cas que no hi hagi prou inscripcions. Així
mateix, no es realitzarà aquest servei si no es compta amb un mínim de 20 participants.



Edats:
Des de P-3 fins a 6è. També podran inscriure’s al casal tots aquells infants matriculats
a P-3 per al curs 2012-2013.



Participants:
Podran participar al casal els/les alumnes que estiguin al corrent de la quota de socis
de l’AMPA de l’Escola Pública Bellaterra.



Torns, horaris i preus:
Juny 2012: del 25 al 29 de juny
Opció a) De 9 a 15 h (amb dinar). Preu: 115 € (IVA inclòs)
Opció b) De 9 a 17 h (amb dinar). Preu: 145 € (IVA inclòs)
Setembre 2012: del 3 al 7 de setembre
Opció a) De 9 a 15 h (amb dinar). Preu: 115 € (IVA inclòs)
Opció b) De 9 a 17 h (amb dinar). Preu: 145 € (IVA inclòs)



Servei de menjador:
El dinar es farà a la cuina de l’escola, amb el mateix equip de cuineres que fan el dinar
durant tot el curs escolar.



Dates d’inscripció:
De l’1 al 8 de juny, de 9h-10h, de dilluns a divendres al menjador de l’escola.



Forma de pagament:
Efectiu (no xec)

L’anul.lació de la inscripció per part de l’interessat abans de començar el Casal suposarà la
devolució d’un 50% de l’import total del torn escollit.
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INSCRIPCIÓ CASAL D’ESTIU 2012
CEIP Bellaterra
Educadors 4uatre S.L.
1. Dades nen/a: (ompliu amb majúscules i lletra clara)

Nom i cognoms______________________________________________________
Adreça_____________________________________________________________
Població_______________________________C.P ._________________________
Telèfon_________________Altres telèfons ________________________________
Data de naixement_____________Curs actual______ NºSeg.Soc.CIP___________
Té alguna al.lèrgia? Quina?_____________________________________________
Té alguna malaltia? Quina?_____________________________________________
Ha de prendre algun medicament? Si és imprescindible que el prengui durant l’horari
del casal, cal que adjunteu a la fitxa una autorització signada pel pare/mare/tutors on
consti el medicament, la dosi i l’horari______________________________________
Observacions_________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Torns
En/na ___________________________________ participarà en el següent/s torn/s:
Juny 2012: del 25 al 29 de juny
 De 9 a 15 h (amb dinar). Preu: 115 €
 De 9 a 17 h (amb dinar). Preu: 145 €
Setembre 2012: del 3 al 7 de setembre
 De 9 a 15 h (amb dinar). Preu: 115 €
 De 9 a 17 h (amb dinar). Preu: 145 €
3. Autorització del pare/mare/tutor/a.
En/na__________________________________________amb DNI________________
com a pare/mare/tutor de _________________________________________________
l’autoritzo a participar en les activitats del casal d’estiu 2012, incloses les que es puguin
realitzar fora dels espais habituals, i també faig extensiva aquesta autorització a les
decisions mèdicoquirúrgiques que siguin aconsellades per un facultatiu.
Una vegada acabades les activitats l’autoritzo a anar sol/a a casa.
 Si
 No

Signatura


(continua darrera)

Les dades de carácter personal que consten en aquesta fitxa són d’ús exclusiu per a l’activitat de Casal
d’Estiu, segons la Llei 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades.

Notes:
1. La falsedat d’aquestes dades o la no inclusió d’alguna observació important que
pugui afectar a la seva participació en el casal pot comportar la invalidesa
d’aquesta inscripció.
2. Per confirmar la plaça cal portar aquesta fitxa, una fotografia del nen/a, una
fotocòpia de la targeta de la seguretat social i del carnet de vacunacions i fer efectiu
el pagament en el moment de la inscripció.
3. No es podrà inscriure cap alumne que no estigui al corrent de la quota de socis de
l’AMPA.

Les dades de carácter personal que consten en aquesta fitxa són d’ús exclusiu per a l’activitat de Casal
d’Estiu, segons la Llei 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades.

