
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal 
que ens feciliteu a través d’aquest full d’inscripció seran objecte de tractament i s’incorporaran a una base de dades que és responsabilitat de la nostra entitat. 

PROMOCIÓ

L’empresa KITH queda autoritzada a utilitzar per a la promoció dels cursos d’estiu les fotogra�es, �lmacions, i la
resta de materials grà�cs realitzats durant aquests i en els quals pugui aparèixer l’alumne/a, sense que li
correspongui cap contraprestació per aquest concepte, si no és que se’ns comunica el contrari. 

com a 
amb DNI .................................................. 

 

 ................................................................

AUTORITZACIÓ CASAL D'ESTIU 2016

En/Na ............................................................................. amb DNI  ........................................................................
pare/mare tutor/a, i en/na .............................................................................

 ................................................................................................................................
a dia de  ..........................................................................................  
que les dades ressenyades en aquest document són certes, i autoritza el nen/a a realitzar totes les sortides fora 
del centre escolar que es duguin a terme durant el CASAL D’ESTIU, així com les decisions medicoquirúrgiques 
que fos necessari adoptar en cas d’extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa.

Signat pare/mare tutor/a, ..................................  pare/mare tutor/a

inscriu en nen/a al CASAL D’ESTIU 2016, i certi�ca
com a pare/mare tutor/a del nen/a 

DOCUMENTACIÓ       Juntament amb aquest full, s’haura d’inclure:

      
 

 

 

DADES D’INTERÈS

Sap nedar?        Sí         No

 ................................................................... .............................................. 

...............................................................................................................................................................................................

Hi ha algun tret del caràcter o personalitat que cal tenir en compte? 
 
..........................................................................

 
...............................................................................................................................................................................................

Vol que el/la nen/a vagi a la piscina? (marcar només alumnes de P3, P4 i P5)
 

Sí        No
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ANUL·LACIONS I DEVOLUCIONS

No es retornarà cap import després del 15 de maig excepte en cas de malaltia justi�cada. En aquest cas s’abonarà
un 70% si s’avisa abans del començament del Casal. Una vegada comencin les activitats, l’import retornat serà del 50%.

DADES DE LA FAMÍLIA

Nom pare/mare tutor/a  ................................................................  Telèfon mòbil i/o feina 

 

........................................

 E-mail  ...................................................

  Telèfon mòbil i/o feina  ........................................  E-mail  ................................................... En cas d’urgència durant el

CASAL D’ESTIU i no poder localitzar la família en cap dels telèfons anteriors, cal avisar en/na: 

 

 

..............................

Nom  ............................................................... Telèfons  .....................................................................................................

Nom pare/mare tutor/a ..................................................................................

· Una fotogra�a de l’alumne/a
· La fotocòpia de la targeta de la seguretat social 

· La fotocòpia de l’historial de vacunació 

· La fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/a



INSCRIPCIÓ  Marqueu les opcions que desitgeu

 (100% de l’import total)

PAGAMENT       Marqueu amb una creu l’opció que desitgeu 

 1 pagament
 Desitjo fer el pagament total en efectiu quan formalitzi la inscripció.
 Adjunto el comprovant d’ingrés en compte junt amb la inscripció.
 

2 pagaments (50% abans del 15 de maig, i 50% abans del 10 de juny)

MODALITAT DE PAGAMENTS       Marqueu amb una creu l’opció que desitgeu 

 Pagament en efectiu  a l’escola els dies d’inscripció  i a les nostres o�cines en horari de 10 a 17h
 
 
 

Pagament per transferència bancària al número de compte ES14 2100 0900 9202 1181 4531
(cal adjuntar comprovant bancari)

Pagament a través dels caixers automàtics de La Caixa utilitzant el codi de barres
(cal adjuntar comprovant bancari)

Pa
g

am
en

t 
ca

ix
er

DADES DEL NEN/A

Nom i cognoms  ...................................................................................................................

Adreça  ........................................................... Telèfon 

         ................................................Població  ......................................................... Codi Postal 

       ...........................................Data naixement ............................................. Lloc naixement 

 

......................................................

Curs escolar d’aquest any  ............................

Talla de samarreta  .........................................

 És alumne/a de l’escola?            Sí        No

FOTO
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Si tinguéssiu cap dubte o consulta en omplir aquest full, us recordem que
el dilluns 18 i dimarts 19 d’abril, i el dimecres 4 de maig hi haurà un
representant de KITH a l’escola en horari de 16:30 a 17:30h que us podrà
atendre i ajudar en tot allò que sigui necessari.

DESCRIPCIÓ
Acollida 

 (de 8 a 9h)
Matí 
 (de 9 a 13h)

Matí i menjador 
 (de 9 a 15h)

Tot el dia 
 (de 9 a 17h)

1ª setmana  · 27 de juny a l'1 de juliol

2ª Setmana  · 4 al 8 de juliol

3ª Setmana  · 11 al 15 de juliol

4ª Setmana  · 18 al 22 de juliol

12€ 54€ 93€ 114€

6ª Setmana  · 5 al 9 de setembre

12€ 54€ 93€ 114€

12€ 54€ 93€ 114€

12€ 54€ 93€ 114€

12€ 54€ 93€ 114€

Matrícula (només per a nens NO socis de l'Ampa) 

1-2 Setmanes 7,50€ 10€ 12,50€

3-4 Setmanes 15€ 20€ 25€

DESCOMPTES       5 % de descompte no acumulable si es compleix un o més requisits (marqueu si escau): 

 

 

Si s’inscriu  4 o més setmanes                        

 

SUBTOTAL    TOTAL

 Família nombrosa                                                                  

 

 

Al segon germà i successius
              
                       

 
 Família monoparental 
                                                                

Si es fa el pagament en efectiu els dies d'inscripció                        


