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Nº

FITXA D’INSCRIPCIÓ
CASAL D’ESTIU 2020 ESCOLA TIBIDABO
DADES PERSONALS DE L’INFANT
Nom i cognoms………………………………………………………………………………………….Data de naixement……………………….

Curs finalitzat………………….…Centre on estudia……………………………………………………………Talla samarreta…..………
DADES DE CONTACTE DEL PARE/MARE O TUTOR
Nom i cognoms……………………………………………………………………………………………..DNI……………………………………………

Relació amb l’infant…………………………………………………Correu electrònic……………………………………………………………

Telèfon 1…………………………………………………………………..Telèfon 2……………………………………………………………………….

Domicili…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
MARQUI AMB UNA CREU DINS DEL REQUADRE DE L’OPCIÓ DESITJADA:
Serveis

Acollida matinal

Casal matí

Casal + menjador

Casal sencer

Casal matí/tarda

7:30 a 9h

9 a 13:30h.

9 a 15h

9 a 17h

9 a 13:30 i 15 a
17h.

13,00€

42,00€

72,00€

83,00€

63,00€

15,50€
15,50€

50,00€
50,00€

88,00€

101,00€

75,00€

Del 8 de juliol al 12 de juliol

88,,00€

101,00€

75,00€

Del 15 de juliol al 19 de juliol

15,50€

50,00€
88,00€

101,00€

75,00€

Del 22 de juliol al 26 de juliol

15,50€

50,00€
88,00€

101,00€

75,00€

Del 29 de juliol al 2 d’agost

15,50€

50,00€

PREU PER SETMANA
Del 25 de juny al 28 de juny
Del 1 de juliol al 5 de juliol




88,00€

Servei d’acollida matinal esporàdic, el preu és de: 4,00€
Servei de menjador esporàdic, el preu és de: 8,50€

DESCOMPTES ESPECIALS
 5% descompte al segon germà
 5% descompte amb la inscripció de 5 setmanes de casal

101,00€

75,00€

659 704 083
www.foradhores.net





AFA Escola Tibidabo
C/Joaquim Valls,10 - 08016

DOCUMENTACIÓ PER ADJUNTAR A LA FITXA D’INSCRIPCIÓ
Fotocòpia targeta sanitària, fotocòpia carnet de vacunes, fotocòpia DNI (mare/pare/tutor)
Resguard del pagament de 50,00€ per la reserva del casal (es descomptarà al preu final del casal)
El pagament s’ha de fer un ingrés el número de compte de Fora d'Hores:

LA CAIXA ES75 2100 0153 1002 0044 3818
PERIODE D’INSCRIPCIÓ
 Del 25 d’abril al 19 de maig per sol·licitar ajuda de l'ajuntament
 Del 29 d’abril al 10 de juny per als que no demanen ajuda
AUTORITZACIÓ DEL PARE/MARE/TUTOR
Nom i cognoms………………………………………………………………………………………………DNI…………………………………………
Autoritzo al nen/a…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A assistir al Casal d’Estiu 2020 de l’escola TIBIDABO, organitzat per Fora d’Hores en les dades i llocs
esmentades i en les condicions establertes.
La utilització de fotografies que Fora d’Hores pugui prendre de les diferents activitats, en les quals podria
sortir l’infant i que seran utilitzades a nivell intern entre empresa i escola.
En compliment de l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, informem que les seves dades quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers
electrònics de Fora d’Hores.
Autoritzo a l’infant anteriorment esmentat, a assistir a la piscina municipal un cop per setmana.
Certifico que l’infant no pateix cap malaltia infecto-contagiosa que impedeixi la seva participació en
l’activitat.
Autoritzo i em faig responsable a que el meu fill/a surti sol/a del Casal d’Estiu 2020, una vegada hagi
finalitzat l’activitat en l’horari que s’hagi inscrit.
Autoritzo Fora d'Hores per fer el cobrament del casal d'estiu "EL CASAL DE L’AIGUA" de l'escola
Tibidabo, al número de compte:
IBAN ES ………..

Signo, fent constant de que la informació aquí esmentada és verídica i autoritzo a Fora d’Hores per a que en faci ús
en el cas que sigui necessari.
Signatura:
Barcelona, a…………………………………………………..de …………………………………..de 2020
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RECOLLIDA
Com a responsable del menor inscrit al casal d’estiu “ EL CASAL DE L’AIGUA” de la escola Tibidabo, comunico
que les persones autoritzades a recollir el meu fill/a son:

Nom i cognoms…………………………………………………………………………………………………….DNI……………………………………

Nom i cognoms……………………………………………………………………………………………………DNI……………………………………..

Nom i cognoms……………………………………………………………………………………………………DNI……………………………………..

Barcelona, a ………………………………………de…………………………………………………..de 2020

INFORMACIÓ MÈDICA
L’infant ha rebut totes les vacunes corresponent a la seva edat?
Es al·lèrgic a algun tipus de medicaments?

Quin?

Pateix actualment alguna malaltia?

Quina?

Necessita medicació?

Quina?

Sap nedar?
Necessita portar maniguets?
Observacions a l’hora d’anar a la piscina:

Signatura

Barcelona, a………………………………….de……………………………………..2020

Als efectes del que disposa la Llei de Protecció de Dades de caràcter personal (Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre). Us informem que les dades que ens
facilitin en aquest formulari seran incorporades a la base de dades general de Fora d’Hores. Aquestes dades ens faciliten voluntàriament per poder participar en els
nostres serveis i activitats. Així mateix us informem que durant les activitats Fora d’Hores pot realitzar reportatges de caràcter fotogràfic i audiovisual de les
activitats i serveis que li són propis, la qual cosa consentiu.

