Del 30 de juny a l’1 d’ agost 2014
Del 1 al 5 de setembre 2014
L’horari del Casal 2014 serà de 9 a 13 h.
La data màxima inscripció:divendres 6 juny
*És important tenir les inscripcions abans de la
data final perquè les notificacions a la Generalitat
s’han de fer amb un termini determinat; s’han de
fer les assegurances, demanar els permisos als
ajuntaments i escoles;
s’ha de preveure el
material, l’equip de monitoratge……

Fer ingrès al número de compte de Punt Sud:

2013 3115 04 0210079650 indicant nom
de l’infant i setmanes d’assistència al
Casal (p exp Marc Puig 1,2,3,6)
**Recordeu que els infants han de portar una
tovalloleta , un got, un paquet de tovalloletes
humides, una gorra i una samarreta blanca: tot
marcat amb el nom.

S'ha de portar còpia de la targeta sanitària,
obligatòriament. És obligatori omplir tots els
apartats. No s’acceptarà cap inscripció sense totes
les dades omplertes. Recordeu signar!
Hi ha d’haver un mínim de 8 infants inscrits a
l’activitat per tal que es pugui dur a terme

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
Dades del participant
Cognoms: .............................................................
Nom: ………………………………………………
Adreça: ………………………………......................….
Població: …………………………………………....
Data Naixement: …… / …… / ……………. Edat: ………..
Curs: …………………………….
Dades de la família
Nom pare: ………………......………...
Nom mare: …...….……...…………… …………………
Telèfons:
…………………………………………………………………………………………
Correu electrònic:
…………………………………………………………………………………………
Autorització Obligatòria
(A omplir pels pares o tutors)
En/Na............................................................ ,………….
amb DNI …...................., autoritzo el meu fill o filla a
participar en el Casal d'Estiu 2014. Faig extensiva aquesta
autorització a les decisions mèdiques i quirúrgiques que
calgui adoptar en cas d'extrema urgència, sota la direcció
facultativa pertinent. També autoritzo a què participi a les
activitats d’aigua i possibles sortides locals.
A la vegada, autoritzo a portar al meu fill/a a l’activitat de
piscina, si així correspon.
Drets d'imatge: Autoritzo els responsables del Casal
d'Estiu a realitzar fotografies on pugui sortir el meu fill o
filla per tal de documentar les activitats que es realitzen
durant el Casal.
.
SÍ
NO
Data i signatura pare/mare o tutor/a:

Observacions: Escriviu aquelles dades que considereu
importants que estiguin en coneixement dels monitors/es
(medicacions, al·lèrgies, si sap nedar, etc.)
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

El circ ha arribat!!!
Els nostres artistes estan preparats per fer-te
gaudir amb les seves acrobàcies i riures, balls i
cançons...
Però tenim un problema, el nostre pallasso està
molt trist perquè algú li ha pre la caixa dels
riures i, ara, no té on guardar totes les rialles
dels infants del circ que tanta falta fan als nens i
nenes sense somriures i, per a postres, al
domador se li han escapat totes les feres i: Ara,
què faré jo?, pensa pobre domador, pot perdre la
feina!!! L’ajudem a trobar-les? Voldran tornar?
Si voleu viure un munt d’aventures i conèixer la
família del nostre circ, no ho dubteu, veniu al
casal, us divertireu!!

* PREUS CASAL D’ ESTIU 2014:
125€ per infant. Del 30 de juny al 1 d’agost
5 SETMANES
PREU SETMANA SOLTA 30€ (ENCERCLEU
SETMANA/ES):
1

2

3

4

5

PREU SETMANA SETEMBRE 2014: 30€ (setmana 6)
Marqueu
Preu a partir 2n germà: 130€
(no hi ha descompte per setmanes soltes)

