Quina?.................................Té certificat de discapacitat? SI/NO
Sap nedar? SI / NO

Té alguna necessitat especial?...............................................

Quina?.................................................................................

Té alguna al·lèrgia/intolerància alimentària? SI / NO

CURS:

ESCOLA:

COGNOMS:

NOM:

Ompliu en majúscules i encercleu l’opció horària i les setmanes que voleu
apuntar-vos. Encercleu si voleu servei d’acollida de matí de 8h a 9h

Dades del participant

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ AL CASAL D’ESTIU

95€

57€

95€

95€

95€

95€

76€

A (9-16:30h)*

78€

47€

78€

78€

78€

78€

63€

B (9-15) *

39€

24€

39€

39€

39€

39€

32€

C (9-13h)*

10€

6€

10€

10€

10€

10€

8€

ACOLLIDA (8-9h)

* Preus reduits amb descompte ja aplicat de 5€/setmana vàlids per les
inscripcions realitzades online o presencialment el 30 d'abril i el 2 de
maig.

Del 02 al 06 setembre

29,30, 31 juliol

Del 22 al 26 juliol

Del 15 al 19 juliol

Del 08 al 12 juliol

Del 01 al 05 juliol

Del 25 al 28 juny

SETMANA / OPCIÓ

Setmanes i horaris d’inscripció

AMPA ESCOLA FONT D’EN FARGAS

QUÈ CAL PORTAR








Roba esportiva i roba de recanvi marcada amb el nom
del nen/a.
Banyador, tovallola i sabatilles de bany.
Gorra, crema solar i esmorzar.

Les baixes s’hauran de notificar per correu electrònic a
inscripcions@diverjoc.net i només es retornarà el 50% de l’import pagat si es comunica 15 dies abans de l’inici de l’activitat.


El descompte de 5€/setmana s’aplicar{ només a les inscripcions
fetes els dies 30 d’abril i 2 de maig tant a l’escola com online.


L’acollida matinal es realitzar{ només si hi ha un mínim de 5 inscrits/setmana.


Inclou 1 sortida setmanal (9h-13h)., de les quals 2 seran en autocar.
NO es far{ casal ni sortides en autocar amb menys de 40 inscrits/
setmana.


La butlleta tindr{ validesa un cop s’hagi formalitzat el pagament i
aportat la documentació.

C/ Indústria, 241-249, Entresol 3, esc. esq. (08041 · Barcelona )

www.diverjoc.net | inscripcions@diverjoc.net | 934.358.936

Amb la col·laboració de:
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 Per correu electrònic: del 29 d’abril al 17 de maig

a inscripcions@diverjoc.net
 A l’Oficina Diverjoc: del 13 al 17 de maig de 9 a 13h

C/ Indústria, 241 - 249, Barcelona
MODALITATS DE PAGAMENT:
 Efectiu: inscripció a l’escola o a les oficines de Di-

verjoc. Es pot fer en dues fraccions: 50% amb la inscripció i la resta el primer dia de casal.
 Ingrés bancari: abonant el 100% de l’import abans

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:
(físicament en dates d’inscripció o per correu electrònic a

ENJOY & LEARN WITH YOUR FRIENDS

inscripcions@diverjoc.net abans del 17 de maig)

REUNIÓ INFORMATIVA
Passeig de la Font d’en Fargas, 65

Fotocòpia CAT SALUT.
Fotocòpia carnet de vacunes.
Butlleta d’inscripció signada.
Resguard bancari (si s’escau).
Resguard beca (full rosa) si s’escau.

SOL·LICITUD DE
BEQUES I MONITORS DE SUPORT
 BEQUES: Fer la inscripció en les dates establertes i

PREUS REDUÏTS
5€/SETMANA
SI T’APUNTES ELS DIES
30 D’ABRIL O 2 DE MAIG

recollir els impresos de sol·licitud de BECA a l’AMPA i presentar els documents a l’OAC del Districte
entre el 29 d’abril i el 14 de maig .
 MONITORS DE SUPORT cal sol·licitar-ho entre el

29 d’abril i el 23 de maig a Diverjoc abans de realitzar la inscripció.

DIVERJOC

Dimarts 2 d’abril a les 16:45h a l’Escola Font d’en Fargas.







Ompliu amb lletra majúscula i entenedora les dades personals que es demanen en aquest apartat.

del 17 de maig Indicant: nom, cognom, curs del
nen/a i l’escola on farà el casal. Nº de compte
BANKINTER ES65 0128 0503 31 0105335152

Data………...……………... Signatura………………………...….

La gran DJ Cinta és una de
les millors discjockey del
moment, però tot canvia
quan el malèvol “Sir Lenci”
fa miques el seu vinil estrella i deixa la DJ Cinta sense
música per punxar! A través
de moltes aventures i misteris, ajudarem la Cinta a recuperar la seva música i a
fer sonar el món!

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ AL CASAL D’ESTIU 2019

18h

Autorització

 A l’escola: els dies 30d’abril i 2 de maig de 16:30h a

Jo, ………………………………………………………………………….... amb DNI …………………………………….…
amb domicili a ……………………………………………………………….., Codi postal …………………………...…..

DJ CINTA AND THE 7 STYLES!!

Telèfon 1…..………...……. Telèfon 2 …......………….…. Correu electrònic…………….………….….………………………….…....
i en qualitat de pare/mare/tutor del noi/a, estic d’acord que participi al Casal que organitzen DIVERJOC i L’AMPA
ESCOLA FONT D’EN FARGAS durant els mesos de juny, juliol i setembre, així com a les sortides que es programen
fora de les instal·lacions de l’escola. En cas de malaltia o accident, AUTORITZO a l’organització que demani assistència mèdica, per tal que un professional es faci c{rrec de prendre les decisions que calgui.

DATES D’INSCRIPCIÓ:

D’acord amb la Llei de Protecció de Dades, les dades personals dels menors al seu càrrec i les de salut facilitades seran incorporades als nostres fitxers per gestionar l’activitat contractada i remetre-li
informacions d’altres activitats de DIVERJOC, inclòs el correu electrònic. En conseqüència ens atorga el seu consentiment exprés pel tractament de les dades personals i de salut. Les dades proporcionades seran comunicades a les entitats organitzadores per a la gestió de l’activitat. Així mateix sol·licitem el seu consentiment per publicar les imatges durant l’activitat a les nostres publicacions i
web per donar difusió dels nostres serveis. Pot exercir els seus drets a DIVERJOC C/Industria, 241-249, entresol 3a, escala Esquerra (08041 · Barcelona) o per correu escrivint a info@diverjoc.net.
Autoritzo el tractament de dades personals exclusivament per a la prestació dels serveis contractats i les finalitats indicades.

INSCRIPCIONS I PAGAMENTS

