FULL D’INSCRIPCIÓ ACTIVITATS D’ESTIU 2017
NOM..............................................................COGNOMS........................................................................................................................
ESCOLA............................................................................................CURS ESCOLAR..........................................................................
ADREÇA........................................................................................................ Nº.........................PIS ....................PORTA.....................
DATA DE NAIXEMENT………………………...........…CP................................POBLACIÓ.............................................................
TEL. CASA........................................TEL. FEINA MARE.............................................. MÒBIL MARE.............................................
TEL. AVIS ........................................TEL. FEINA PARE..................................................MÒBIL PARE.............................................
e-mail.........................................................................................................................................................................................................
AGRUPAMENT D’AMICS (només 1)....................................................................................................................................................
ACTIVITAT:
Esplai 
Casal Esportiu 

Casal Futbol  Casal Bàsquet 
Casal Aventura 
Casal Dance 
Summer Camp 
HORARI:
Acollida 

Matí 

Dinar 

Migdia germans 

Tarda 

SETMANES:
1.- Del 22 al 23 de juny



4.- Del 10 al 14 de juliol



2.- Del 26 al 30 de juny



5.- Del 17 al 21 de juliol



3.- Del 3 al 7 de juliol



6.- Del 24 al 28 de juliol



DATA INSCRIPCIÓ............................................................DESCOMPTES:....................................+..................................+.......................=....................................
( Data inscripció )
(Data pagament)
(Germans)
IMPORT:........................................... +..............................................+..........................................+.........................................=.............................................................
(Acollida)
(Matí)
( Menjador)
(Tarda)
TOTAL
IMPORT CASAL JULIOL.............................................................................DATA PAGAMENT ........................................................................................................
IMPORT PAGA I SENYAL...........................................................................DATA PAGAMENT .........................................................................................................
IMPORT 1RA FRACCIÓ...............................................................................DATA PAGAMENT .........................................................................................................
IMPORT 2NA FRACCIÓ...............................................................................DATA PAGAMENT .........................................................................................................
(Dades a omplir pel personal del poliesportiu)

FITXA MÈDICA
El nen/-a inscrit/-a,té algun tipus d’al·lèrgia?………… A què?................................................................................................................
Pateix alguna malaltia física o psicològica crònica?........................ Quina?..............................................................................................
S’ha posat totes les vacunes que li pertoquen segons el calendari de vacunacions?..................................................................................
OBSERVACIONS......................................................................................................................................................................................
Persones autoritzades a recollir al nen/-a:

AUTORITZACIÓ PATERNA / MATERNA

1.

.....................................................................................................................Relació:..............................................................

2.

.....................................................................................................................Relació...............................................................

3.

.....................................................................................................................Relació...............................................................

Autoritzo al meu fill/-a a marxar sol a casa 
El pare/mare del nen/-a inscrit, ens autoritza els drets d’imatge si surt en fotografies de promoció i publicitat de la instal·lació.
SI 

NO 

En/Na...................................................................................................................................amb DNI:.......................................................
com a pare/mare/tutor/a del nen/a inscrit, l’autoritza a participar en el casal d’estiu 2017 organitzat pel Poliesportiu Safa-Horta i a
totes les sortides programades. Manifesta que totes les dades facilitades són correctes. Faig extensiva aquesta autorització a les
decisions medicoquirúrgiques que calgui adoptar, en cas d’extrema gravetat, sota la direcció facultativa pertinent.
Signatura
Barcelona a..................................de..............................de 2017

CONDICIONS GENERALS
1. Documentació per a la inscripció


Full d’inscripció degudament omplert i signat pels pares o tutors.



Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social del nen/-a inscrit



Pagament de la reserva de plaça (només en el cas de triar el pagament fraccionat):


100,00 € per nen/-a inscrit/-a en el període de Juliol

2. Dates d’inscripció
Per alumnes del Safa i exparticipants en l’edició del casal 2016 : del 18 d’abril al 5 de maig amb un
15% de descompte.
Les inscripcions pagades íntegrament a recepció abans del 28 d’abril gaudiran d’un 5% addicional per Pronto Pago.
La resta d’inscripcions es podran pagar fraccionant l’import en dos terminis. El primer 50% abans del dia 26 de maig i el
segon 50% abans del dia 16 de juny.

Per alumnes nous: del 18 d’abril al 5 de maig amb un 5% de descompte.
Les inscripcions pagades íntegrament a recepció abans del 28 d’abril gaudiran d’un 5% addicional per Pronto Pago.
La resta d’inscripcions es podran pagar fraccionant l’import en dos terminis. El primer 50% abans del dia 26 de maig i el
segon 50% abans del dia 16 de juny.
Les inscripcions que no hagin estat abonades en la seva totalitat abans del 16 de juny quedaran anul·lades.

3. Altres descomptes acumulables
Per la inscripció de 2 germans un 5% , per 3 germans un 10% i per 4 germans un 15% de descompte.

4. Menjador
o

Els descomptes no afectaran en cap cas a la tarifa del menjador.

o

A partir del dia 16 de juny les inscripcions al menjador es calcularan a preu de tiquet diari.

5. Condicions per a la inscripció
o

La inscripció es considerarà definitiva amb el lliurament de la documentació i el pagament íntegre de la quota.

o

La paga i senyal no es retornarà en cap cas. No es retornaran quotes un cop cobrades.

o

Els canvis en les condicions de la inscripció tindran un recàrrec de 10, 00 €.

o

L’agrupament d’amics només es podrà sol·licitar abans del 31 de maig, tindrà un límit d’un company i han de coincidir els
horaris d’inscripció.

o

Darrer dia d’inscripció pel casal de juliol: 26 de maig (places limitades)

6. Altres serveis


Tiquets de menjador diari



Acollida matí puntual.



L’acampada dels casals esportiu, bàsquet i futbol (optativa) tindrà un cost afegit de 6,00 €.

NOTA INFORMATIVA:
Segons la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informen que les seves dades seran incloses en un fitxer automatitzat de l’empresa
Splash Sport S.L. i que el seu tractament tindrà com a finalitat gestionar la seva relació amb el poliesportiu, així com remetre informació d’interès relativa a activitats,
horaris i serveis .Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a les oficines de SPLASH
SPORT S.L. C/Torrent del Carmel 1-11 08032 Barcelona

