INSCRIPCIÓ ACTIVITATS D’ESTIU 2018 ( de 6è a 4t d’ESO)
DADES DEL NOI / LA NOIA I INFORMACIÓ SANITÀRIA:
Nom: .................................................. Cognoms: ........................................................................................
Data de naixement:............................................... Curs escolar finalitzat: ...................................................
Escola o Institut on ha assistit el curs 2017/18 : ..........................................................................................
Carnet Jove: SI

NO

Pateix alguna malaltia o al·lèrgia coneguda? SI

NO

Quina?......................................................

Té aplicades les vacunes corresponents per la seva edat? SI
Té alguna dificultat motriu? SI

NO

Pren algun medicament? SI
Es mareja amb facilitat? SI

NO

NO

Quin? .........................................................................................

NO

Sap nedar: SI

NO

Observacions: ..............................................................................................................................................

DADES DEL PARE/ MARE/ TUTOR/A:
Nom: ...............................................Cognoms: .......................................................... DI: ............................
Adreça: ......................................................................................... Població: ...............................................
CP: .................... email: ...............................................................Telèfons: .................................................

Marqueu amb una creu els quadres ombrejats, escollint l’horari i la setmana que voleu:

PACK JOVE (de 6è a 4t d’ESO)
De 9 a 13 h i
de 15.30 a 17.30 h.

De 9 a 17.30 h*

02/07 al 06/07

77,50€

87€

09/07 al 13/07

77,50€

87€

16/07 al 20/07

77,50€

87€

23/07 al 27/07

77,50€

87€

* Servei de monitoratge franja migdia: Inclou activitats i monitoratge.
No inclou dinar i caldrà portar carmanyola de casa.

Descompte 10% amb el Carnet jove de Vacarisses en contractar les 4 setmanes durant el període d’inscripció.
Descompte: del 10% 2n germà/na, 15% 3r germà/na i 20% 4t o més.
Entrada gratuïta a la piscina durant les setmanes contractades.

CASALS DE SETEMBRE (de P3 a 4t d’ESO)
8a9h
03/09 al 07/09

11€

9 a 13 h
45€

9 a 15 h*
66€

9 a 17 h*
79€

* Inclou servei de menjador
Descompte: del 10% 2n germà/na, 15% 3r germà/na i 20% 4t o més.

DADES BANCÀRIES:
País

Iban

Sucursal

DC

Compte

Titular del compte: ................................................................................. DI del titular: ................................
PAGAMENT FRACCIONAT:

SI

NO

La data de cobrament dels rebuts serà: primera setmana de juliol (pagament únic o primer pagament fraccionat, quota d’un 40
%), primera setmana d’agost (segon pagament fraccionat, quota d’un 60%).
AUTORITZACIONS:
Jo ......................................................................................................... amb DI ....................................... com a mare/pare/tutor/a i
jo ......................................................................................................... amb DI .................................... com a pare/mare/tutor/a del
noi/ la noia ....................................................................................................... autoritzem al nostre fill/a al següent:
SI

NO
A assistir i realitzar les Activitats d’Estiu que organitza l’Ajuntament de Vacarisses, en les condicions
establertes.
A rebre petites cures per part de l’equip de dirigents.
A ser intervingut quirúrgicament o prendre qualsevol altra decisió mèdica per part del corresponent equip
mèdic, en cas d’urgència i no poder localitzar al pare/mare/tutor/a.
A que l’Ajuntament fotografiï el nostre fill / la nostra filla, en relació amb el programa i el dret d’usar, reproduir,
distribuir al públic, mostrar i presentar públicament les fotos.
A ser recollit per les següents persones en el cas que no ho puguin fer el pare/mare o tutor/a.

Nom

DI

Relació (avis, veïns, amics......)

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

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

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

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

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

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

I estem assabentats del següent:
•
Que les places son limitades. Si se superaren les places oferides, es prioritzaran les sol·licituds dels nois i noies
empadronats a Vacarisses entre les quals es realitzarà un sorteig.
•
Que per dur a terme les activitats de Pack Jove caldrà que hi hagi un mínim de 15 inscripcions a cadascuna i un mínim de
15 al servei de monitoratge de la franja de migdia. En el cas de Casals de Setembre es durà a terme sempre que hi hagi un
nombre mínim de 10 infants i/o joves inscrits per a cada opció horària.
•
Que qualsevol canvi o anul·lació que es faci durant els últims quinze dies abans d’iniciar l’activitat de la setmana
contractada, suposarà la no devolució dels diners pagats, exceptuant raons mèdiques greus o altres causes considerades
extraordinàries degudament justificades. En cap cas es retornaran els diners pagats si la setmana ja està iniciada. En el cas de
Casals de Setembre qualsevol canvi o anul·lació s’haurà de comunicar com a data màxima el 30/07/18, passada aquesta data
suposarà la no devolució dels diners pagats. Els canvis o anul·lacions s’hauran de comunicar mitjançant instància a
l’Ajuntament o bé, telemàticament.
I perquè així consti :
Signatura mare/pare/tutora/a

Signatura pare/mare/tutor/a

............ de ............................ de 2018
(Imprescindible signatura del pare i de la mare o tutor/a)
Documentació que cal aportar:
•
•
•

Fotocòpia del DI del pare/mare o tutor/a
Fotocòpia del quadre de vacunes
Fotocòpia targeta sanitària

Si ja heu presentat anteriorment aquesta documentació a l’Ajuntament de Vacarisses no caldrà tornar-la a presentar
Les dades personals seran incloses en un fitxer de l’Ajuntament de Vacarisses, per a la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la Llei Orgànica
15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Accepta expressament, via correu postal o electrònic, SMS/IM o Xarxa social rebre informació de l’Ajuntament de Vacarisses relativa a
les funcions que li son pròpies, o no accepta □.
Aquestes dades seran cedides al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la finalitat de recollida de les dades anuals. Podrà exercir els seus drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a Registre general, C/ Pau Casals, 17- 08233 Vacarisses.

