
 

BUTLLETA  D’Inscripció Casal d’estiu 2013 

DADES PERSONALS 

Nom i cognoms 

Data i lloc de naixement                                                          edat             sexe 

Adreça                                                                          Núm.       Pis       Porta 

Població                                                                         CP 

Tel.1                     Nom 1                       Tel.2                       Nom 2 

Correu @1                                                Correu @2 

Nº Targeta sanitària: 

Informació PERSONAL 

Té alguna al·lèrgia o malaltia crònica?  Sí / No  Quina? 

Segueix algun règim alimentari especial? Sí / No  Quin i per què? 

 

El vostre fill té alguna necessitat especial? 

Es mareja amb facilitat?  Sí / No      Sap nedar? Sí /No    

Altres informacions d’interès (medicaments, pors...) 

 

 

 TORNS I PREUS encercleu el vostre torn i horari i marqueu LA VOSTRA OPCIÓ 

De 9h a 13.30h

De  9h a 13.30h             

i de                               

15h   a   17h

De 9 a 15h De 9h a 17h

1r torn

Del 25/6 al 28/6

2n torn

Del 1/7 al 5/7

3r torn

Del 8/7 al 12/7

4t torn

Del 15/7 al 19/7

5è torn

Del 22/7 al 26/7

6è torn

Del 29/7 al 31/7

MARCAR UNA OPCIÓ PER 

TORN (NOMÉS PRIMÀRIA)

patinatge
fàbrica de 

joguines

volei
fotografia i 

audiovisuals

futbol
música i 

teatre

handbol cuina

bàsquet
pintura i 

escultura

hoquei màgia i circ

58 €
68 € 86 € 97 €

34,8 € 41 € 52 € 58 €

58 €
68 € 86 € 97 €

58 €
68 € 86 € 97 €

46 € 55 € 68 € 78 €

58 € 68 € 86 € 97 €

 

     

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



De 9h a 13.30h
De  9h  a  13.30h       

i de  15h   a   17h
De 9 a 15h De 9h a 17h

7è torn

Del 2/9 al 6/9

8è torn

Del 9/9 al 10/9

58 € 68 € 86 € 97 €

23 € 27 € 35 € 39 €

TORNS I PREUS encercleu el vostre torn i horari  

 

 

  

 

IMPORTANT:  

NO QUEDARÀ FORMALMENT INSCRIT FINS QUE NO S’ENTREGUI AQUEST FULL D’INSCRIPCIÓ DEGUDAMENT OMPLERT 

JUNTAMENT AMB EL COMPROVANT DEL BANC CORRESPONENT ALS TORNS SOL·LICITATS. 

NO ES REALITZARÀ EL CASAL SI NO HI HA UN MÍNIM DE PARTICIPANTS. EN AQUEST CAS ESMENTAT ES RETORNARIEN 

ELS DINERS. 

Autorització dels pare/mare/tutor legal 

En/Na 

amb DNI nº                                   com a mare/pare/tutor legal,   

Autoritzo a : 

 assistir al casal de Pessigolles Associació. 

 fer desplaçaments (a peu, transport públic i autocars) i les activitats que l’infant realitzi durant 

l’estada al casal. 

 També autoritzo a Pessigolles Associació a fotografiar en grup, i publicar les fotografies de les 

activitats en què el meu fill/a, tutelat/da participa. 

 Fer ús del correu @ per la tramesa d’informació relativa a les activitats de Pessigolles i d’altres 

col·laboradores que puguin ser del seu interès. 

 En compliment del que estableix la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre , sobre protecció 

de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals recollides per mitjà 

d’aquesta inscripció, seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades en el fitxer 

de Pessigolles per poder dur a terme una gestió correcta, i es destinaran exclusivament a les 

finalitats expressades en cada cas. Podeu exercir el vostre ret de rectificació, cancel·lació i/o 

oposició enviant un correu a info@pessigolles.org 

Lloc i data ...................................................................................., a ............... de/d’................................................ de 2013. 

Signatura 

En compliment del que estableix de Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us 

informem que les vostres dades personals recollides per mitjà d’aquesta inscripció seran tractades consentint i acceptant la 

cessió de les mateixes al grup Pessigolles, per tal de permetre el compliment de la seva sol·licitud i la  publicitat dels nostres 

serveis. Podeu  exercir el vostre dret a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu @ a info@pessigolles.org 

  No accepteu que siguin utilitzades les imatges que es puguin realitzar durant l activitat per a la nostra pàgina web i altres 

documents d’informació del nostre grup 

 

 


