-

Horaris: El Casal d’Estiu Vincit es durà a terme en els següents horaris: De 9:00 h. a 17:00 h.
(amb dinar inclòs).

-

Permanències: s’ofereix servei de permanència de 8:00 a 9:00 hores i de 17:00 a 18:00, (no
incloses al preu). En el cas que sigui per tota la setmana, matins o tardes són 12€ i si és tota la
setmana matins i tardes són 20€.
- Un matí o una tarda puntual de 8:00 a 9:00 o de 17:00 a 18:00 són 4€.
- Cal fer el pagament la setmana anterior al numero de compte següent (ES47 2100
4399 0002 0017 5379) indicant el nom de l’alumne.
Pagament: S’ha de fer el 40% del pagament en efectiu al moment de fer la inscripció. La resta
es podrà liquidar en efectiu o per banc.
Es podrà fer el pagament fraccionat, demanant autorització prèvia de l’Organització.
Material que cal portar: Els participants hauran de portar l’esmorzar, unes bambes, pantalons,
samarreta, mitjons d’esport, dues tovalloles, xancletes, banyador, gorra, crema de protecció solar i estris
de neteja personal (depenen de les activitats que es facin).

-

-

Estic conforme amb les normes de funcionament annexes:
La inscripció al “CASAL D’ESTIU VINCIT” inclou:
- Activitats de tècnica individual i col·lectiva de futbol-sala, així com la participació en diferents
activitats lúdiques i esportives, per a nens i nenes nascuts entre el 2005 i 2013 (ambdós inclosos)
- Coordinació i seguiment dels participants per tècnics i monitors titulats.
- Lliurament de material als participants: Lliurament de samarreta cada setmana, (màxim 3) (obligatòria
a les sortides) i fotografies del Casal pel Facebook.
- Assegurança d’accidents, Assegurança de responsabilitat civil.
- Els participants hauran d’omplir el full d’inscripció i, junt amb la documentació que es sol·licita,
l’hauran de fer arribar a l’Organització.
- Els representants legals signants del full d’inscripció declaren que el/s seus/s fill/s es troben en bon
estat físic i eximeixen a l’organització de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de la participació
en l’esdeveniment, com ara la pèrdua d’objectes personals o altres circumstàncies i el perill de lesió.
- S’autoritza a l’organització perquè enregistri, total o parcialment, la participació del menor mitjançant
fotografies o vídeo.
- De conformitat amb la LO 15/99, de Protecció de Dades de caràcter personal, els participants i els
seus representants legals accepten el tractament informàtic de les dades personals per part de
l’Organització amb la finalitat de realitzar una correcta gestió del Campus. En qualsevol moment, es
podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades.
- La signatura d’inscripció al Campus, implica haver llegit i entès les normes de funcionament.
- Es durà a terme a la pista municipal parc, carrer Llull 1-3 i a l’institut Fort Pius, carrer Ausiàs Marc 78.
- En cas de tenir qualsevol dubte, parleu amb el Carles.
Autoritzo com a mare/pare/tutor/a al nen/a inscrit , a realitzar les activitats del casal, i a que en cas de
precisar assistència mèdica, pugui ser traslladat amb comunicació de les dades d’aquest imprès a
un centre mèdic per part del casal.
Nom Cognoms i DNI:

CLUB ESPORTIU VINCIT-PROVENÇALENC
Cognoms:
Adreça:
CP:
Telèfons:
Mail:

Població:

Data naixement:

DNI:

Targeta sanitària:
Pren algun medicament?

Té algunamalaltia o impediment físic o
psíquic?

Fa algun règim especial?
Té alguna al·lèrgia?

Sap nedar?

Pot marxar sol?  SI  NO

Qui el recollirà?

Farà permanències?  SI  NO
 MATÍ
 TARDA
 MATÍ I TARDA

Quins dies?
 DIES PUNTUALS: DLL DM DX DJ DV
(4 € PER DIA)
 TOTS (20 €)

En el cas que segueixi un tractament mèdic de llarga durada ens ho heu de comunicar. Tots
els participants han de portar la cartilla de vacunacions actualitzada, i els nens nous que no
són de l’escola de Futbol-sala , la fotocòpia del Cat-salut i una fotografia carnet.

Marqueu amb una creu.
 Torn 1: del 22 de juny al 26 de juny
 Torn 2: del 29 de juny al 3 de juliol
 Torn 3: del 6 al 10 de juliol (*)
 Torn 4: del 13 al 17 de juliol
 Torn 5: del 20 al 24 de juliol
 Torn 6: del 27 al 31 de juliol
 Torn 7: del 1 al 4 de setembre
 Torn 8: del 7 al 10 de setembre
(*) PortAventura +20€

Barcelona,a_____________de______________________de 2020.

Nom:

TORN DE 5 DIES
1 torn 166€
2 torns 290€
3 torns 425€
4 torns 545€
5 torns 665€

-

TORN DE 4 DIES

- combinat amb algun torn de 5 dies

1 Torn – 115 €
2 Torns – 200 €
3 Torns – 300 €
- (sense cap combinació) = 140€ PER TORN.

Descompte del 10% en el segon
germà i 20% en el tercer

