FULL D’INSCRIPCIÓ
Dades personals del nen/a:
Nom: ___________________________ Cognoms:____________________________________________
Adreça:____________________________________________ Població:___________________________
CP:___________Telèfon:______________________/_____________________/____________________
Data de naixement :________________________Curs escolar que està cursant:____________________

Autorització del pare/mare/tutor/a responsable:
En/Na ___________________________________________ amb DNI núm. _________________________
autoritzo, com a mare/pare/tutor/a, que el nen/a _________________________ participi al Casal d’estiu 2017
organitzat per l’AEiG Puig d’Afrou, en les opcions establertes.

DATES

HORARI

Juny
Del 5 al 21 de juny

De 3 a 5 de la tarda

1a setmana
Del 26 al 30 de juny
2a setmana
Del 3 al 7 de juliol
3a setmana (colònies)
Del 10 al 14 de juliol
4a setmana
Del 17 al 21 de juliol
5a setmana (acampada final)
Del 24 al 28 de juliol
Jornada completa MATÍ
Del 26 de juny al 28 de juliol

45€

De 9 a 1 del migdia

45€

De 9 a 1 del migdia

45€

De 9 a 1 del migdia

45€

De 9 a 1 del migdia

45€

De 9 a 1 del migdia

Fes una creu a
les setmanes
que vinguis

60€

De 9 a 1 del migdia

De 9 a 1 del migdia

Setembre
Del 4 al 8 de setembre

PREU

MENJADOR
(Fes una creu a les
setmanes que
vulguis el servei)

NO

190€
50€

*Per fer casal de setembre hi ha d’haver un mínim d’inscrits. Sinó no es farà.
*En cas de ser 3 germans o més es fa un descompte del 50% al tercer o quart inscrit.
Els nens/es que no estiguin inscrits aquest any al Cau, caldrà que paguin una assegurança obligatòria de 3,75€ per
infant. Aquesta assegurança serà vàlida durant tot el Casal i s’haurà d’abonar en el mateix ingrés de la inscripció.
Marqueu amb una X la vostra opció:
Ja estic assegurat amb el CAU

ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA (No vaig al CAU): +3,75€

TALLA SAMARRETA:___________

***Omplir un responsable del Casal:
IMPORT OPCIONS

ASSEGURANÇA

La Cellera de Ter, maig del 2017

IMPORT TOTAL

SIGNATURA:

