INFORMACIÓ GENERAL

Dades del participant

 DATES: Del 25 de juny al 19 de juliol de 2019
 HORARI: de 9:00 a 13:00h
 LLOC: depenent del nombre d’inscrits i del que es decideixi a la
reunió informativa.
 SERVEI DE MENJADOR: optatiu fins les 15:30h al casal d’estiu
 EDATS: Joves de 12 a 17 anys (de 1r d’ESO a 1r BATX.)

Cognoms:_______________________________ Nom: _________________
Adreça: _______________________________ Població: ________________
Data Naixement: ____ / ____ / _______ Edat: _______ Curs: __________
Telèfon jove: _____________ Em@il: ________________________________

REUNIÓ INFORMATIVA
DIVENDRES 10 DE MAIG DE 2019
A les 20.00 hores
Al Centre Cultural i Lúdic de Les Cabanyes
C/ Trenta-quatre, nº 6
PERÍODE D’INSCRIPCIONS
Servei Jove de Les Cabanyes (Local Social) - 93 892 53 71
joventut_cabanyes@hotmail.com
Dimarts i dimecres de 8 a 15h i dilluns i dimecres de 18h a 21h
Preinscripció: del 8 al 24 d’abril de 2019 (reserva de plaça)
Inscripció: del 13 al 29 de maig de 2019
Cal portar fotocòpia de targeta sanitària i carnet de vacunes, i el
resguard de l‘ ingrés.
Nota: Si ja tenim de manera digitalitzada la documentació sanitària,
no caldrà tornar-la a portar.

Dades de la família
Nom pare: _____________________
Nom mare: _____________________
Telèfons: (casa) ___________________ (pare) ___________________
(mare) ___________________ (altres) ___________________
Correu electrònic: _________________________@____________________

Autorització Obligatòria (A omplir pels pares o tutors)
Jo, ______________________________________, amb DNI ___________________,
autoritzo al meu fill/a __________________________________ a assistir a l’Estiu
Jove i a participar en totes les activitats programades en les condicions establertes, i
faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdiques, en cas d’extrema
urgència, sota la direcció facultativa pertinent.
Signatura del pare/mare/tutor

Autorització dels Drets d’imatge (A omplir pels pares o tutors)
Donat que el Dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i
regulat per la Llei 5/1982, jo com a pare/mare/tutor autoritzo que la imatge del meu
fill/a pugui aparèixer en fotografies de l’Estiu Jove.
Signatura del pare/mare/tutor

Observacions: Escriviu aquelles dades que considereu importants i que estiguin en
coneixement dels monitors (medicacions, al·lèrgies, si sap nedar, etc.)

PREUS

Cal fer ingrés a: ES37-0182-6035-4302-0012-3947
Preu

Preu per veïns de
Les Cabanyes

Quota Estiu Jove (4 setmanes)

160 € 

120 € 

Setmanes individuals

50 € 
x ___ setmanes

45 € 
x ___ setmanes

22 € 

18 € 

Marcar quina setmana:

1º 2º 4º

Setmana individual: 3ª
Excursió Green Indoor (26/06)

10 € 

Excursió Salting+platja (03/07)

10 € 

Excursió Costa Caribe (19/07)

26 € 

Colònies joves (10-11-12/07)

150 € 

TOTAL
 Sol·licito la reducció i per tant autoritzo a l’Ajuntament de Les Cabanyes la comprovació de les
meves dades en el Padró municipal.

COLÒNIES JOVES

ORGANITZA

