FITXA INSCRIPCIÓ ESPLAI D’ESTIU 2019
Nom i cognom del/de la participant:.......................................................................................
Data de naixement: .................................. Edat:.............. Curs escolar:................................
Adreça:............................................................. Núm.:....................... Població:......................
Els mesos d’inscripció a són:

PACKS PISCINA + ESPLAI
Del 25/06 al 06/09 esplai matins + tardes + piscina (190 €)

2 º TORN

OPCIONS 2N TORN
Del 29 de juliol al 6 de setembre matins + tardes (80€)
Del 29 de juliol al 6 de setembre matins (50€)
Del 29 de juliol al 6 de setembre tardes (50€)

M

Horari de piscina: ________________________________
* la setmana del 02/09 al 06/09 NO hi ha curs piscina
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Del 25/06 al 26/07 esplai matins + piscina (70 €)
Del 25/06 al 26/07 esplai tardes + piscina (70 €)
Del 25/06 al 26/07 esplai mati + tardes + piscina (95 €)
Del 29/07 al 06/09 esplai matins + piscina* (70 €)
Del 29/07 al 06/09 esplai tardes + piscina* (70 €)
Del 29/07 al 06/09 esplai matins + tardes + piscina*(95 €)

M

MES
FESTES MAJORS
L'ALDEA

JULIOL

L

1R TORN

2N TORN

AGOST

OPCIONS 1 TORN
Del 25 de juny al 26 de juliol matins + tardes (80€)
Del 25 de juny al 26 de juliol matins (50€)
Del 25 de juny al 26 de juliol tardes (50€)

CALENDARI ESTIU 2019

1 º TORN

1R TORN + 2N TORN
Del 25 de juny al 6 de setembre matins + tardes (140 €)
Del 25 de juny al 6 de setembre matins (90 €)
Del 25 de juny al 6 de setembre tardes (90 €)

FESTA

SET

SERVEI DE MENJADOR:
Mensual: 124,00 €
Esporàdic: 7,50 €
1r torn:
Esporàdic:

2n torn:
(ja es comunicaran els dies als monitors)

SERVEI GESTIONAT PER L’ONADA

2 setmanes matins + tardes (50 €)
( setmanes naturals)
Del....................................... al..............................................
2 setmanes només matins (35 €)
( setmanes naturals)
Del....................................... al..............................................

Autoritzo a l’Ajuntament de l’Aldea a cedir les meves dades i
les del meu/a fill/a a la Residència Tercera Edat l’Onada SL per
a la gestió i cobrament de la quota que se’n derivi del servei de
menjador:
Signatura:

2 setmanes només tardes (35 €)
( setmanes naturals)
Del........................................ al.............................................
Matí esporàdic (5 €)
Dia/Dies _________________________________________

Nom: __________________________________
DNI: ______________________

Tarda esporàdic (5 €)
Dia/Dies _________________________________________
Mati +tarda esporàdic (7 €)
Dia/Dies _________________________________________
Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63
e-mail: ajuntament@laldea.cat

Telèfons en cas d’urgència:
Tel: ..........................
Nom: ....................................................................
Tel: ..........................
Nom: ....................................................................
INFORMACIÓ SANITÀRIA
Aportar la targeta sanitària en el cas que no l’haguéssiu aportat en edicions anteriors.
Al·lèrgies?......... Quines?.............
Malalties freqüents/recents:
Angines o faringitis

Restrenyiment

Refredats

Asma

Reumatismes.

Altres:....................................................................................................................................
Cal vigilar amb algun menjar? ............ Quin?.......................................................................
Al·lèrgia per poder pintar la cara amb pintura? ...........
AUTORITZACIÓ
Jo, .................................................... amb DNI............................ Com a responsable del menor, autoritzo la
seva assistència a les activitats que es realitzen a l’esplai 2019 organitzat per l’Ajuntament de l’Aldea i que
es puguin realitzar fotografies o gravacions per a l’elaboració d’una memòria anual de l’activitat, per a la
difusió pública, en tríptics, articles de premsa, TV, i en particular amb els mitjans de comunicació a la pàgina
web institucional del Consell Comarcal i l’Ajuntament.
I en cas que el meu fill/a es fes mal i no es localitzés a cap responsable del menor poder donar-li l’atenció
mèdica necessària.
Signatura:

L’Aldea, ______ de ____________________ de 2019
Nota important: els nens de 10 a 14 anys també podran assistir a l’esplai d’estiu, és a dir, podran elegir entre
ambdues activitats, o complementar-les. El campus és una alternativa a tots aquells nens que tenen inquietuds
amb les manualitats, però no significa que no puguin assistir a l’esplai.

ATENCIÓ!!! es podrà descarregar la fulla d’inscripció al web del Gabinet de Premsa
http://www.infoaldaia.info, o també el podran recollir a les oficines municipals.
L’ingrés s’ha de fer al número de compte ES62 0182-5634-18-0200008196 de BBVA - CX i s’ha
de fer arribar el justificant d’ingrés i full d’inscripció a les oficines de l’Ajuntament, els dos
documents junts ( per e-mail : esplai@laldea.cat o personant-se a les oficines)
(sense la fitxa
PERTINENT)

Inscripcions:

d’inscripció i el justificant de pagament NO TINDRA L’ASSEGURANÇA
1R TORN: FINS EL 21 DE JUNY DE 2019 (inclòs)
2N TORN: FINS EL 25 DE JULIOL DE 2019 (inclòs)
Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63
e-mail: ajuntament@laldea.cat

