AUTORITZACIÓ DE DADES PERSONALS I DE SORTIDES DURANT EL CASAL
Nom i cognoms (pare, mare o tutor/a)
............................................................................................. amb
DNI................................................................................................
autoritzo al meu fill..................................................................
a assistir al casal realitzat per l’AMPA de les escoles Fortià Solà, Marta Mata, Rocaprevera, Sagrats Cors i Vall
del Ges, durant el període de vacances de Nadal, en les
condicions establertes.
Dono l’autorització de la cessió de les dades personals
del meu fill d’acord amb la llei Orgànica 15/1999 de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal
(BOE 298 01-12-1999).
Autoritzo els monitors contractats durant el casal a fer
fotografies i gravacions del nen i fer-ne ús només durant
el casal. Faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdicoquirúrgiques que fos necessari adoptar, en
cas d’extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa.

CASAL
NADAL 2011
Del 23 de desembre al 5 de gener

Signatura del pare, mare o tutor/a

ORGANITZAT CONJUNTAMENT PER:
Torelló, ..................de........................................................de 2011

Les AMPA’s de les escoles :
Fortià Solà, Marta Mata, Rocaprevera, Sagrats Cors i
Vall del Ges



BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
CASAL NADAL 2011 AMPA’S TORELLÓ

Benvolgudes famílies,

Per formalitzar la inscripció caldrà que ompliu la butlleta amb les dades que us demana i marcar amb una X l’horari escollit. Caldrà que
porteu els diners a la secretaria de la vostra escola els dies 13 o 14 de
desembre així com una còpia de la targeta sanitària i llibre de vacunes
No s’admetran inscripcions posteriors al dia 14 de desembre per motius organitzatius i de gestió d’assegurances.

S’acosten les vacances de Nadal i des de les AMPA’s de
Torelló hem organitzat de nou un casal conjunt adreçat
a tots els alumnes escolaritzats de P2 a 6è de primària.
Quina millor manera hi pot haver per esperar el dia de
cagar el tió i l’arribada dels reis de l’Orient que fent jocs
i tallers tots junts amb l’ajuda de l’Albert Furtet, la Núria Montanyà, la Clara Serrat, l’Eduard Autonell i
d’altres monitors?

NOM I COGNOMS ...................................................................................................
DATA DE NAIXEMENT .........-............-..................CURS ....................................
ADREÇA......................................................................................................................
TELÈFON 1 ..................................... TELÈFON 2 .................................................
AL·LÈRGIES: No
Si
QUINES................................................................
CASAL DE DALT EL POBLE (Escola Vall del Ges)
CASAL DE BAIX EL POBLE (Escola Fortià Solà)

Animeu-vos a venir que ens ho passarem d’allò
més bé!

HORARIS I PREUS:
CASAL SENCER

Pensant també que aquests dies costa de combinar horaris, oferim diferents propostes des del 23 de desembre
fins al 5 de gener en horari de matins (de 9h a 13h):

Tot el casal

Del 23-12 al 05-01

75,00 €

Acollida matinal

De 3/4 de 8 a 9h

25,00 €

Acollida migdia

De 13h a 15h

30,00 €

Setmana 1

Del 27-12 al 30-12

40,00 €

Setmana 2

Del 02-01 al 05-01

40,00 €

Acollida matinal

De 3/4 de 8 a 9h

13,00 €/Setmana

Acollida migdia
ESPORÀDICS

De 13h a 15h
(encercleu el dia)

15,00 €/Setmana

Un dia acollida

23

12,00 €/Dia

Acollida matinal

De 3/4 de 8 a 9h

3,50 €/Dia

Acollida migdia

De 13h a 15h

4,00 €/Dia

TOT EL CASAL: del 23 de desembre al 5 de gener (amdós inclosos)
CASAL SETMANA 1: del 27 al 30 de desembre (ambdós inclosos)
CASAL SETMANA 2: del 2 al 5 de gener (amdós inclosos)
DIES ACOLLIDA: Els dies 23 i/o 30 de desembre i/o el 5 de gener.
També hi haurà serveis d’acollida matinal (de 3/4 de 8h a 9h
del matí) i de migdia (de 13h a 15h amb carmanyola). Aquests
serveis sempre estaran subjectes al nombre d’inscripcions.



PER SETMANES

30

5

Bonificació: Les famílies nombroses i monoparentals podran gaudir d’un 10% de
descompte sobre tots els preus presentant el carnet en el moment de la inscripció.

