OBSERVACIONS:
Feu constar en aquest espai totes aquelles dades que creieu
important que en tinguem coneixement: medicacions, al·lèrgies, dietes,
tractaments...

 Vols divertir-te durant l’estiu ?

Doncs apunta’t al casal d’estiu 2018
que hem preparat per a tu.
-

AUTORITZACIÓ: PARE, MARE O TUTOR
Nom:
DNI:
Autoritzo al meu fill/ la meva filla:

Acollida matinal
Menjador
Juliol i agost
Matí i tarda
Sortides
Acampada
Aigua...

I molta diversió!

 A què pugui assistir a l’activitat esmentada anteriorment, i a què en cas
d’urgència i amb la impossibilitat de poder contactar amb els pares o tutors, pugui
ésser atès mèdicament, degudament internat, i intervingut quirúrgicament sota la
direcció del facultatiu corresponent.
 Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies/vídeo corresponents
a activitats realitzades durant el Casal.

Casal d’estiu

A sortir del casal sense acompanyant, un vegada finalitzada l’activitat  SÍ  NO
Signatura del pare, mare o tutor

"Us informem que les vostres dades personals estan incloses en un fitxer que conté
dades personals inscrit en el registre general de protecció de dades per a ús intern i
per a les accions i de prestació de serveis de l'empresa.
El titular del fitxer i responsable és ACTIESCOLA, S.L.U. amb domicili al Crer. Esport,
1-1 pis de Cassà de la Selva, on podreu exercir els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició de les mateixes."
DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE
Fotocòpia de la targeta del Servei Català de la Salut del participant al casal.

Casal jove

Organitzen:

AJUNTAMENT DE PERALADA
ÀREES D’EDUCACIÓ, JOVENTUT I
CULTURA

Telèfon: 972 80 55 25
actiescola@actiescola.cat
www.actiescola.cat

Casal d’estiu de Peralada 2018. FULL D’INSCRIPCIÓ
Aquest full conté informacions importants, conserveu-lo fins que s’acabi el casal.

DADES DE L’INFANT/ JOVE

DATES, HORARI, LLOC i PÚBLIC
Casal d’estiu:

Del dia 25 de juny al 7 de setembre de 2018

1r. Cognom

Horari :

de 9.00 a 13.00 hores i de 15.00 a 17.30 hores

Nom

Servei de menjador:

de 13.00 a 15.00 hores

Adreça

Servei acollida matinal:

de 8.00 a 9.00 hores

Codi Postal

Lloc:

Espai Jove de Peralada

Data de naixement

Públic:

Casal d’estiu: de P3 a 6è
Casal Jove:

Població
@

CONTACTE EN CAS D’URGÈNCIA DURANT L’ACTIVITAT, AVISEU A:

- Reunió informativa:
Divendres 4 de maig de 2018 a la Sala Miquel Mateu del Centre Cultural Sant Domènec de Peralada.
19.30 hores Casal d’Estiu
Per més informació podeu descarregar el llibret informatiu a www.peralada.org/casalperalada o demanar-ne
una còpia impresa a Sant Domènec
- Període d’inscripció: del 2 al 18 de maig de 2018 al centre de Turisme Cultural Sant Domènec, en horari de
10.00 a 14.00 hores i de 15.00 a 18.00 hores de dimarts a divendres.
- Formalització: cal realitzar el pagament del casal al número de compte que l’Ajuntament té a Caixabanc
que hi ha a continuació, especificant el nom del participant.

2100

3853

1.

al telèfon

2.

al telèfon

Preus:

20.30 hores Casal Jove

0202

0001

1039

-Places limitades.
-El Casal Jove només es farà si s’arriba a un mínim de 15 inscrits en una mateixa franja horària. En cas de no

D E S C O M P T E S
MODALITAT. SETMANALS

- Una vegada començat el casal, no es retornaran les quotes abonades –excepte si s’anul·la alguna franja del

o meteorològics.
- No s’admetran les inscripcions que no vagin acompanyades de tota la documentació sol·licitada.
- Per tal de millorar l’organització i facilitar les previsions és necessari que es segueixin les dates establertes.
Us donem les gràcies anticipadament per la vostra col·laboració i confiança.

PREU

Dins de termini

Fora de termini

46 €
38 €
6€
32’50 €
6€

55 €
45 €

MODALITAT. EVENTUALS

PREU
Família
nombrosa

PREU
Família
monoparental

37 €
30 €

PREU
Dos germans
inscrits

37 €
30 €

41 €
34 €

PREU

Servei d’acollida (preu eventual)
Menjador (preu eventual)
Berenar (preu eventual)

3€
8€
2€

Notes:
Els descomptes només seran aplicables dins del termini d’inscripció.
Els descomptes es refereixen a preu per infant/jove inscrit.
En la modalitat eventuals, els preus són informatius. La inscripció es farà en el mateix casal.
INSCRIPCIONS -cal marcar les opcions on us voleu inscriure-

PERÍODE

Casal Jove-.
- Actiescola, S.L.U. es reserva el dret de canviar les activitats programades per motius d’organització, tècnics

PREU

Tot el dia (preu setmanal)
Matí o tarda (preu setmanal)
Servei d’acollida (preu setmanal)
Menjador (preu setmanal)
Berenar (preu setmanal)

arribar-hi es tornaran els diners prèvia instància a l’Ajuntament abans del 7 de setembre de 2018.

2 de maig de 2018

Curs

Adreça electrònica

de 1r a 4t d’ESO

INFORMACIONS

ES29

2n. Cognom

Casal d’estiu
Matí

Del 25 al 29 de juny
Del 2 al 6 de juliol
Del 9 al 13 de juliol
Del 16 al 20 de juliol
Del 23 al 27 de juliol
Del 30 de juliol al 3 d’agost

Del 6 al 10 d’agost
Del 13 al 17 d’agost
Del 20 al 24 d’agost
Del 27 al 31 d’agost
Del 3 al 7 de setembre

Tarda

Acollida

Menjador

Casal jove
Berenar

Matí

Tarda

Acollida

Menjador

Berenar

