INFORMACIÓ GENERAL

Casal d’estiu 2018
‐

El casal d’estiu comença el 2 de juliol i acaba el 31 d’agost, amb la possibilitat
d’allargar una setmana per davant i/o per darrera, segons demanda.

‐

Les edats per assistir al casal estaran compreses entre els/les nascuts/des entre el
2008 i el primer trimestre de 2015.

‐

El casal estarà organitzat per setmanes.

‐

L’horari serà de 8,45 h a 14,00 h.

‐

Lloc: “el Fredolic”. Recinte de la piscina.

‐

El període d’inscripció és entre l’11 i el 22 de juny.

‐

Un cop començat el Casal, les/els nenes/nens que s’inscriguin per setmanes soltes,
ho hauran de fer el divendres anterior a la setmana desitjada, presentant tota la
documentació complimentada a l’ajuntament abans de les 14 h.

‐

En cas de no assistència, no es retornaran els diners de les setmanes confirmades.

‐

Si es volen intercanviar setmanes s’haurà d’avisar amb 15 dies d’antelació.

‐

La inscripció comporta presentar la documentació correctament complimentada
amb el pagament corresponent que s’haurà fet via transferència bancària al
següent núm. de compte de “la Caixa”: ES86‐2100‐0030‐8802‐0002‐9818.

‐

Els fulls d’inscripció i les diferents autoritzacions, es podran descarregar de la
pàgina web de l’Ajuntament o recollir‐los a l’Ajuntament en horari d’oficina.

‐

Amb el resguard del pagament, s’entregarà a l’Ajuntament tota la documentació
requerida i en aquest moment la nena/nen quedarà admesa al casal.

‐

S’acceptaran les inscripcions per ordre d’entrada fins un nombre de 20 places.

‐

Els dies de piscina seran els dimarts i els dijous. Aquests dies caldrà portar vestit
de bany i calçat d’aigua

‐

Tots els dies caldrà portar una motxilla amb esmorzar, una gorra i crema
protectora solar. Tanmateix es recomana que se surti de casa amb crema
protectora posada.
1 setmana

Preus.‐

2 setmanes

3 setmanes

4 setmanes

5 o més
setmanes

1 nena/nen

55 €

50 € /setmana

45 € /setmana

40 € /setmana

38 €/setmana

2 germans
(preu per nen)
Família
nombrosa
(preu per nen)

53 €

45 € /setmana

40 € /setmana

35 € /setmana

32 € /setmana

50 €

40 € /setmana

35 € /setmana

30 € /setmana

30 € /setmana

‐

Les setmanes es pagaran senceres, no per dies d’assistència

Núm. inscripció

Full d’inscripció

Casal d’estiu 2018
NOM NENA/NEN :

Data de naixement:
Adreça:
Població:
Nom del
pare/mare/tutor:
Telèfon
pare/mare/tutor:
E‐mail de contacte:

Curs acabat:
Codi Postal:

Autorització del pare/mare/tutor
Jo.................................................amb DNI......................
Autoritzo a la meva filla/fill.............................................
A assistir i realitzar totes les activitats organitzades pel
Casal d’Estiu de Salàs.
signatura

Salàs de Pallars,

de

de 2018

Núm. inscripció

Casal d’estiu
2018

Cognoms
Nom

Informació mèdica
Telèfon en cas d’urgència:
Número targeta sanitària:
(adjuntar fotocòpia de la targeta sanitària)

Ha rebut les vacunes corresponents:

SI

NO

SI

NO

SI

NO

(adjuntar fotocòpia cartilla de vacunacions)

Pateix alguna al∙lèrgia:
En cas afirmatiu, a què:
Pateix en l’actualitat alguna malaltia?
En cas afirmatiu, quina?

Segueix algun tractament mèdic actualment? S I
En cas afirmatiu:

NO

• Nom del tractament:
• Dosi:
• Cops al dia:

És propens a alguna malaltia?
En cas afirmatiu, quina?
Sap nedar?

SI

NO

SI

NO

• Si no sap nedar caldrà que porti algun tipus d’element surant

OBSERVACIONS

Núm: inscripció:

Autoritzacions complementàries

Casal d’estiu 2018
Jo ...................................................................................amb DNI................................
Com a pare/mare/tutor/tutora de:
(NOM NENA/NEN) .........................................................................................................
1.‐ Autoritzo als responsables del casal d’estiu a prendre les decisions
mèdiques que siguin necessàries en cas d’urgència i sota la direcció
facultativa adequada. Tanmateix autoritzo a que pugui ser atès per un
metge en cas d’accident o malaltia i es pugui prendre qualsevol altra
decisió.

2.‐ Que el personal responsable d’aquesta activitat el pugui acompanyar
usant un vehicle privat per al desplaçament no urgent ni especialitzat, en
cas de necessitar atenció mèdica, emprant les mesures de seguretat
pertinents.

3.‐ Mostro la meva conformitat per a poder realitzar i utilitzar material
gràfic de les activitats en que participa la meva filla/fill per part del Casal
d’Estiu de Salàs, i penjar‐les en el seu web i xarxes socials. En cas contrari
indicar‐ho:

NO FOTOS

Signatura

Salàs de Pallars ,

de

2018

Núm: inscripció:

Casal d’estiu 2018

Setmanes

Cognoms
Nom

Núm.
Setmana

Dates

1

Del 25 al 29 de juny
(segons demanda)

2

Del 2 al 6 de juliol

3

Del 9 al 13 de juliol

4

Del 16 al 20 de juliol

5

Del 23 al 27 de juliol

6

Del 30 de juliol al 3 d’agost

7

Del 6 al 10 d’agost

8

Del 13 al 17 d’agost

9

Del 20 al 24 d’agost

10

Del 27 al 31 d’Agost

11

Del 3 al 7 de setembre
(segons demanda)

