CASAL D’ESTIU GARIGOT “La màquina del temps”
c/ Aragó 2A - 08860 Castelldefels T. 93 6366612 - Mòbil 649 986 165
ampagarigotextraescolars@gmail.com
"Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castelldefels”

NOM I COGNOMS: _______________________________________________________________________ CURS: ___________

ADREÇA:________________________________________________________________________________________________

NOM DEL PARE O MARE: ___________________________________________________________ NIF:___________________

TELÈFONS DE CONTACTE:________________________________ Mail_____________________________________________

 SOCIS AMPA
 NO SOCIS AMPA

TALLA PER A LA SAMARRETA: ______________

- Marqueu setmana i l'horari que desitgeu
 De 9:00 a 13:00

 De 9:00 a 15:00

 De 9:00 a 17:00

 1a setmana

 2a setmana

 3a setmana

 4a setmana

del 25 al 28 de juny

del 1 al 5 de juliol

del 8 al 12 de juliol

del 15 al 19 de juliol

 5a setmana
del 22 al 26 de juliol

Nit al casal: el 4 i 11 de juliol de 20:00 a 9:00 hores del mati, 20€ nit socis i 25€ no socis, sopar inclòs. Viurem una experiència
única, places limitades.
La samarreta serà obligatòria per els dies d’excursió i platja, les excursions estan incloses en el preu, opció de comprar alguna
samarreta addicional a 5€.
Descompte del 5% en inscripcions fetes abans del 15 de maig i 5% de descompte addicional per segon germà, més de quatre
setmanes i famílies monoparentals. Aquests descomptes no seran aplicables a l’acollida, permanència ni a la Nit al casal.

- Marqueu si fareu ús del servei d’acollida o permanència

 Fixes – servei d’acollida de 7:45 a 9:00h
 Fixes – servei de permanència de 17 a 18h

CASAL D’ESTIU GARIGOT “ La màquina del temps “
c/ Aragó 2A - 08860 Castelldefels T. 93 6366612 - Mòbil 649 986 165
ampagarigotextraescolars@gmail.com
Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castelldefels

MODALITAT
Servei d’acollida de 7:45 a 9:00
Casal de 9:00 a 13:00
Dinar eventual de 13:00 a 15:00
Casal de 9:00 a 15:00 + menjador
Casal de 9:00 a 17:00 + menjador
Permanència de 17:00 a 18:00
Nit al casal



PREUS SOCIS

PREUS NO SOCIS

Fix: 15€ / setmana
Eventual: 3,50€ / dia

Fix: 18€ / setmana
Eventual: 4€ / dia

56€ / 1a setmana

63€ / 1a setmana

70€ / la resta de setmanes

77€ / la resta de setmanes

7,50€ / dia

8€ / dia

72€ / 1a setmana

79€ / 1a setmana

90€ / la resta de setmanes

99€ / la resta de setmanes

96€ / 1a setmana

105€ / 1a setmana

120€ / la resta de setmanes

127€ / la resta de setmanes

Fix: 15€ / setmana
Eventual: 3,50€ / dia

Fix: 18€ / setmana
Eventual: 4€ / dia

20€ / nit

25€ / nit

Realitzeu el corresponent ingrés, indicant Casal, nom i cognoms del vostre/a fill/a, al compte de l’AMPA:
“Caixa Bank” Nº ES55 2100 0281 6002 0048 4798



Casal amb 80 places, la plaça queda reservada quan s’efectua el pagament del Casal amb l’entrega del reguard de
pagament i s’entrega el full d’inscripció, amb les dades indicades.



Les anul·lacions justificades amb certificat mèdic, per malalties greus o accidents tindran un abonament del 80% del
total. Els casos excepcionals es valoraran particularment. L’AMPA de l’escola Garigot es reserva el dret d’anular el casal
en cas que no s’arribi al mínim de participants i a anular o canviar les activitats per motius d’organització, tècnics o
meteorològics.

ADJUNTEU A AQUESTA INSCRIPCIÓ
 Una fotocòpia de la targeta de la seguretat social i del carnet de vacunacions.
 Una fotocòpia DNI del pare, mare o tutor/a.
 En cas d’al·lèrgies, certificat mèdic.
 Les autoritzacions degudament complimentades.
o

Autorització de les sortides programades durant l’estada al casal.

o

Autorització a l’ús de les dades i imatges

o

Dades Fitxa Mèdica - informació sanitària

o

Si cal l’autorització per a marxar sol del casal.

o

Documents Drets d’Imatge i Protecció de Dades

Tots aquests documents els trobareu a la web de l’AMPA

AUTORITZACIÓ SORTIDES PROGRAMADES DURANT L’ESTADA AL CASAL.

En/Na _________________________________________________, amb DNI _______________ com a pare, mare o tutor/a del
nen/a_________________________________________________ l’autoritzo a participar en el casal d’estiu 2019 que es realitzarà
a l’escola Garigot, certificant que les dades aquí especificades són correctes, i faig extensiva aquesta autorització a les decisions
medicoquirúrgiques que siguin necessàries adoptar en cas d’urgència vital, sota direcció facultativa. D’igual forma, autoritzo als
responsables del casal a traslladar, en cas d’emergència, al nen/a.

Castelldefels, ..................................... de ........................................ de 2019

Signat:

