AUTORITZACIONS
Jo, ...................................com a pare/ mare /
tutor de ................................ autoritzo que el
meu fill/a:
Participi de les activitats del casal d'estiu
NO

(incloses les sortides a nadar)
SI

NO

Pugui ser fotografiat i gravat durant el casal
SI

NO

Pugui sortir sol del casal
SI
Autoritzo a les següents persones que
puguin venir a recollir el meu fill/a (indicar
nom i llinatge)
FIRMA

D’acord amb el què estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, li informam
que les dades del seu fill/a recollits en aquest formulari seran
incorporats a un fitxer propietat i responsabilitat de Sa Xaranga
SCP, amb la finalitat d’atendre els compromisos derivats de la
relació contractual entre vostè i Sa Xaranga.
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça C/Major, 68 Es
Migjorn Gran. Mentre no ens comuniqui el contrari, entenem que
les seves dades, i les el seu fill/a no han estat modificades i que es
comprometen a notificar-nos qualsevol variació. Així com que
tenim consentiment per emprar les seves dades amb la finalitat de
complir el servei que vostè ha sol·licitat/contractat amb la matrícula
del seu fill/a, complint les obligacions pròpies del centre educatiu i
de lleure, entre les quals es troba l’emissió de circulars
informatives als pares i mares.

CONTACTE I
INFORMACIÓ

MATRÍCULA

CASAL
ESTIU
FORNELLS

ESCOLA
DE
SUPER
HEROIS

25 A 29 JUNY
JULIOL
AGOST
3 A 11 SETEMBRE

Organitza Ampa Escola Fornells
i Sa Xaranga

Col·labora Escola Fornells
i Ajuntament Mercadal

És imprescindible fer pagament la

IBAN ES26 2100 6916 4102 0003 8295

PAGAMENT PER TRANSFERÊNCIA

entre el total d'interessats.

El cost total és de 550€, que es dividira

Menjador (només juliol i agost)

Per setmanes: socis 50€ / no socis 90€

Agost: socis 125€ / no socis 195€

Juliol: socis 125€ / no socis 195€

Juny i setembre: 110€

Preus

juliol i agost)

Menjador de 14.30 a 16h (només

Juliol i agost, de 8.30 a 14.30h

Juny i setembre, de 9 a 14h

Horari

El casal d'estiu es convertirà en una "escola de superherois"
Els fiets i fietes aprendran a descobrir els seus poders
interiors (com la creativitat, la iniciativa, l'esforç, l'empatia,
la motivació, la capacitat d'observació,
la passió per la lectura...)

Aquest estiu...
tenim una misió!
Trobar els super poders que tots tenim
a dins!
Cada setmana haurem de superar
proves, desxifrar enigmes, descobrir
pistes... per a trobar el gran poder que
cadascú té guardat a dins!
Tots som superherois i aquest estiu ho
descobirem!

Activitats
Tallers i manualitats
Jocs i esports
Nadar als vivers
Cooperació
Més sortides!

setmana anterior a l'inici de cada
mes per confirmar plaça

Inscripció

NOM FIET/A:

LLINATGES

DATA NAIXEMENT

ADREÇA

NOM PARE/MARE
DNI

TELÈFONS DE CONTACTE

AL·LÈRGIES, PROBLEMES DE SALUT,

INTOLERÀNCIES O ALTRES INFORMACIONS

IMPORTANTS

JUNY I SETEMBRE

JULIOL

AGOST

MENJADOR

PER SETMANES (Indicar quina)

