
FULL D’INSCRIPCIÓ SUMMER CAMP 2016 

Nom i cognoms: ____________________________________________________________ 
Data de Naixement: _____________  - DNI: _________________
Telèfon mare: ______________________  -  Telèfon pare: __________________________
Adreça: ___________________________________________________________________
Població: __________________________ - Talla Samarreta: 2/4  4/6  8/10   12/14   S  M  L
E-mail 1:___________________________ - E-mail 2: ______________________________
Col·legi:____________________________________         Curs: ____________________

Dades d'interès         Sí           No

El nen/a pot tornar sol a casa ?                               

Sap nedar ?                                     Nivell (    Poc   Una mica    Molt        )

Té al·lèrgies ?                                            Quines? ______________________

Pren alguna medicació ?    ___________                Quina? ______________________________
* no es subministrarà cap medicament sense indicació i prescripció facultativa avalada documentalment i amb 
l’autorització corresponent signada per un familiar directe (pare, mare o tutor)

Observacions dels pares 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Indiqueu l'opció / opcions que us interessen.

SETMANES Acollida
Matinal (8h-9h)

Matí Menjador Tarda Acollida tarda
(18h a 19h)

Del 22 al 24 de Juny

Del 27 de Juny al 01 de Juliol

Del 04 al 08 de Juliol

Del 11 al 15 de Juliol

Del 18 al 22 de Juliol

Del 25 al 29 de Juliol

Del 01 al 05 d’Agost

Del 08 al 12 d’Agost

Del 16 al 19 d’Agost

Del 22 al 26 d’Agost

Del 29 Agost al 02 de Setemb.

Del 05 al 09 de Setembre 

* Festius: 24 de Juny (Sant Joan), 29 de Juny (festa local – Sant Pere), 08 de Setembre (festa local – Mare de
Deu de la Misericòrdia).



En/Na ________________________________________________________________autoritzo el meu fill/a 

_______________________________________a realitzar les sortides programades a SUMMER CAMP 2014
         Signatura Pare/Mare

DADES DEL PARE/MARE/TUTOR

Nom:………………………………Cognoms:………………………………………………..
DNI:…………………………….Adreça:……………………………………………………..
Població:…………………………………………………………….CP:…………………….

Consenteixo de forma expressa que les meves dades i les de l’alumne siguin tractades per l’entitat per donar
compliment a la finalitat indicada en la clàusula de LOPD 15/1999.
Autoritzo a que el  meu fill/a formi part  dels registres  fotogràfics  i/o audiovisuals realitzats puntualment, i
notificats  amb  almenys  set  dies  d’antelació,  durant  les  activitats  del  SUMMER  CAMP  en  la  data  que
prèviament s’acordi, i la seva possible exhibició en diferents mitjans audiovisuals.

SI NO Signatura pare/mare o tutor

__________________________________________________________________________

En el moment de la inscripció cal portar:

Full inscripció degudament emplenat i signat
1 foto mida carnet
Fotocòpia del DNI del nen/nena o del tutor/a
Fotocòpia de la targeta sanitària
Per  formalitzar  el  pagament  del  Casal,  s’ha  d’abonar  el  100%  de  l’import  mitjançant
ingrés/transferència  en  el  moment  de  la  inscripció  al  número  de  compte  del  Banc  de
Sabadell: ES10  0081  0184  5900  0135  3338  ó efectiu a la secretaria de l’escola.
Indicant “Casal + Nom i Cognoms del nen/nena”

* Per qualsevol dubte, consulta o pregunta enviïn un mail a : casal@coleyglesias.com
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