
 

 

 

CASAL D’ESTIU 2022 

a l’Arenal de Llevant 

Infantil                     Primària 

 

 

NOM I COGNOMS DE L’INFANT: _____________________________________ 

CURS:________________  DATA DE NAIXEMENT: ______________________ 

 
OPCIONS (encercleu la que escaigui): 

a de 9h a 13h          b de 9h a 15h         c de 9h a 13h i de 15h a 17h         d de 9h a 17h 

 

 

SETMANES 

 

DATES 

OPCIÓ 

a 

OPCIÓ 

b 

OPCIÓ 

c 

OPCI

Ó 

d 

ACOLLI

DA 

MATÍ 

Nit        

al     

casal 

Setmana 1 Del 27/6 al 1/7 70€ 101€ 105€ 116€ SI NO - 

Setmana 2 Del 4/7 al 8/7 70€ 101€ 105€ 116€ SI NO - 

Setmana 3 Del 11/7 al 15/7 70€ 101€ 105€ 116€ SI NO - 

Setmana 4 Del 18/7 al 
22/7 

70€ 101€ 105€ 116€ SI NO 15€* 

Setmana 5 Del 25/7 al 
29/7 

70€ 101€ 105€ 116€ SI NO - 

*NIT AL CASAL 21/7/22, per la nit al casal com mínim ja s’haurà d’haver fet una setmana al casal 

 

Sap nedar?  SI / NO ____________________________________________________________________ 
 

El seu/seva fill/filla té alguna al·lèrgia o intolerància alimentària? Quina? 

_____________________________________________________________________________________ 

Altres informacions d'interès? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 



Marqueu la mida que escaigui de la samarreta del Casal (per a inscripcions fetes abans del 
1/6/2022, després d’aquesta data segons disponibilitat). 

Adjunto la documentació següent:  

o Fotocòpia del carnet de vacunacions 
o Fotocòpia de Targeta sanitària i el número ____________________________________ 

             (núm. targeta sanitària) 

AUTORITZACIÓ: 

Jo, ______________________________________, amb número de DNI ________________ 

com a mare/pare/tutor/tutora legal de ___________________________________________ 

amb el telèfon 1 ______________________________ (nom) ________________________________________ 

i un telèfon 2 _________________________________ (nom) _________________________________________ 

i el correu @ _________________________________________________________________________________ 

AUTORITZO a: 

o Assistir al casal organitzat per Closques! i l'AFA de l'Arenal de Llevant, fer els desplaçaments (a 

peu, transport públic i autocars) i les activitats que l'infant realitzi durant l'estada al casal, tant 

dins com fora de l'escola. 

o Fer ús del correu @ per la tramesa d’informació relativa a les activitats de Closques! i de l’AFA de 

l’Arenal de Llevant que puguin ser del seu interès. 

o Que en cas de malaltia o accident l’organització podrà demanar assistència mèdica per tal de que 

un professional es faci càrrec de prendre les decisions que siguin necessàries. 

SIGNATURA 

 

 
Lloc i data ____________________, a  de/d’  _________de 2022 

 
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 consentint i acceptant la cessió de les mateixes a Closques, per tal de permetre el  compliment 
de la seva sol·licitud i la publicitat dels nostres serveis. Podeu accedir al vostre dret d’ accés, rectificació, cancel·lació i oposició envia nt un correu a: 
closques@closques.cat 

No accepto que siguin utilitzades les imatges en grup que es puguin utilitzar durant l’activitat a la nostra pagina web i altres documents d’informació nostra. 
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