del 5 al 22 de juny

DADES D’INSCRIPCIÓ
Jo en/na
amb número de DNI 		
del nen/a

com a pare

mare

tutor/a

de 15.00 a 17.00

AUTORITZACIÓ
(en cas de no marcar cap de les opcions, s’entendrà que s’autoritza a tots els
aspectes demanats)
Dono la meva autorització per a que el meu fill/a participi a aquesta activitat i
en les diferents activitats incloses en la programació d’aquesta.
Dono la meva autorització per a què el meu fill/a sigui traslladat i atès en un
centre sanitari en cas d’accident o incident.
Dono la meva autorització per a què la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en
fotografies /o vídeos fets durant l’activitat i que després puguin ser publicats a la
pàgina web de l’escola oberta o en publicacions d’àmbit educatiu.
No dono la meva autorització
Dono la meva autorització per a què el meu fill/a pugui marxar sol/a en finalitzar l’activitat
No dono la meva autorització
- Nom i cognoms de qui recull l’infant:
- DNI de qui recull l’infant:

TARDES

MONSTRUOSES
MONSTRUOSES
ESCOLA BAGES
64 €

Inscripcions del
2 a l’11 de maig

DADES MÈDIQUES
Pateix alguna malaltia? En cas que sí digueu quina

Al despatx de l’AMPA
Cada tarda de 16:30 a 18h

Segueix alguna dieta? Té algun problema alimentari?
Pren algun medicament? Indiqueu quin i quan
(En cas d’haver d’administrar la medicació durant el casal, cal adjuntar la recepta mèdica)

Té algun problema per a fer activitats aquàtiques?
Signatura:

Promou
A

Manresa

, _____ de _____________________________ de 2018

D’acord amb el que estableix la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les
dades personals que faciliteu s’inclouran en un fitxer, del qual el CAE n’és el titular, amb la finalitat de tenir-vos
informats d’activitats similars. Si voleu accedir-hi, oposar-vos, rectificar o cancel•lar qualsevol dada, podeu
adreçar-vos per escrit al CAE, plaça del Milcentenari, s/n 08240 Manresa.

Organitza

PRIMERA SETMANA

EL MONSTRE DE LA TERRA

El tresor del monstre cec
Fem crèixer la nostra planta
Creem el nostre monstre
i activitats de remullada cada dia

SEGONA SETMANA

EL MONSTRE DE L’AIRE

FULL PER ENTREGAR A
Full d’inscripció
Tardes de Jornada Intensiva. Escola BAGES 2018
Dades de l’activitat :

L’AMPA

Període : del 5 al 22 de juny de 2018
Horari : de 15.00 a 17.00 de la tarda
Lloc :
a l’Escola BAGES

Dades de l’infant:
Bombolles de sabó
Compte que ve el monstre!
El monstre volador
i activitats de remullada cada dia

TERCERA SETMANA

Cognoms:
Nom				
Data de naixement
Edat						
Nen

Nena

EL MONSTRE DE LA LLUNA

El monstre robòtic
Memory dels monstres
El monstre dels tres ulls
i activitats de remullada cada dia
CAL PORTAR:
Cada dia: roba per la remullada de cada dia
Per deixar al casal:
Bata, estris de remullada, un pot de iogurt, un rotlle de paper de vàter
i una ouera de cartó.

Cost de l’activitat : 64 € per nen/a
Inscripcions:
Període d’inscripció : del 2 a l’11 de maig de 2018
Lloc: Al local de l’AMPA
Cada tarda de 16:30h a 18h
Per formalitzar la inscripció cal:
 Full d’inscripció i autorització
 Comprovant de l’ingrés
 Fotocòpia de la tarja sanitària i de l’estat de vacunació
Forma de pagament:
•
Ingrés al compte de l’AMPA indicant “CASAL + NOM DE L’INFANT ”.
		
Número de compte: ES17 2100 4820 7922 0007 7016

Dades familiars:

Adreça:

Població: 					Codi postal:
Telèfon:
Adreça electrònica:

En cas d’haver de contactar amb urgència durant la realització de l’activitat, indiqueu:
Telèfon: 				demanar per:
Telèfon: 				demanar per:
Telèfon: 				demanar per:



GIREU EL FULL PER OMPLIR L’AUTORITZACIÓ

