AUTORITZACIONS VARIES
Nosaltres,
Pare...............................................................................DNI.............................
Mare..............................................................................DNI.............................
O Tutor...........................................................................DNI.............................
com a Pare i Mare o Tutors de:........................................................................
........................................................... DNI.................... de l’edat de ......anys.
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Autoritzem a l’Associació de Joves Esplai La Costereta a:
Utilitzar la imatge del meu ﬁll/a per activitats pròpies (murals, xarxes
socials...) i publicacions municipals.
Fer sortides amb el meu ﬁll/a pels carrers, places i instal·lacions de Belllloc durant l’horari del casal.
Que es pugui traslladar al nostre/a ﬁll en cotxe particular en cas
d’emergència i/o en cas que sigui estrictament necessari pel bon funcionament de les activitats programades.
Que el/la nostre/a ﬁll/a pugui rebre cures en ferides lleus amb el material
sanitari necessari per part dels/de les monitors/ores del casal.
Poder prendre les decisions medicoquirúrgiques que fossin necessàries
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adoptar en cas d’extrema urgència, sota la direcció facultativa adequada.
Bell-lloc d’Urgell a................................................. de........................ de 2018
Signatura pare i mare o tutor.

Amb la
col·laboració de

De
y
Dilluns 25 jun
a
Divendres 7
setembre

INFORMACIO

INSCRIPCIO

LLOC: Col·legi Ramon Farrerons i Piscines Municipals.

Nom................................... Cognoms.....................................................
Data de naixement................................. Adreça....................................
................................................................................................................

HORARI: De 9:00 a 13:00
Opció acollida: De 8:30 a 9:00 i de 13:00 a 14:00

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

@..................................................................... Tel..................................
@..................................................................... Tel..................................
Escola............................................................... Curs...............................

- Fotocòpia Llibre de Família o DNI del nen/a

Em comprometo a assistir a les sessions del casal d’estiu 2018.

- Fotocòpia Llibre de Vacunes
Signatura del nen/a:

- Resguard pagament

PREU: TOT L’ESTIU:
270€
2 o més germans 240€

A LA SETMANA:
32€
2 o més germans 29€

AUTORITZACIO

*Tot l’estiu menys Colònies de l’Esplai la Costereta 230€/ 200€ germans

Nosaltres (nom del pare i la mare o tutor)

PAGAR: Ingressar al núm de compte de la Caixa indicant:

Pare.........................................................................DNI..........................

Casal Estiu + nom nen/a: ES54 2100 0522 81 0200140094

IMPORTANT

Dipositar la butlleta d’inscripció i les autoritzacions juntament amb el

Mare........................................................................DNI.........................
O Tutor.....................................................................DNI.........................
autoritzem al nostre ﬁll/a.......................................................................
a assistir al casal d’estiu 2018 en el període:

A la setmana/es:..................

justiﬁcant del pagament i la documentació a la bústia del casal parroquial.

Data límit d’inscripció:
Per tot l’estiu: Divendres 15 de juny del 2018.
Per setmana: Dimecres de la setmana anterior.
Per més informació els dissabtes al casal parroquial de 11:00 a 13:00

Tot l’estiu

..............................................
..............................................
Al·lèrgies o intoleràncies: .......................................................................
Signatura pare i mare o tutor.

