CASAL D’ESTIU DE GURB 2019

PIRATES i
CORSARIS

Autorització del pare, mare o tutor/a:
Amb la formalització de la inscripció, jo
amb el DNI			

, pare, mare o tutor,

Viu les aventures
dels pirates més valents

autoritzo:
1. Al meu fill/a a participar en totes les activitats que
es facin durant el període assenyalat, dins i fora de
les Escoles, així com a utilitzar el transport necessari, si és el cas, per les sortides que es realitzin.
2. Als responsables del Casal a prendre imatges del
meu fill/a durant les activitats, i a fer-ne difusió a
Internet o en altres suports.
3. Autoritzo a l’equip directiu del Casal perquè, havent exhaurit les possibilitats de contactar amb el
pare, mare o tutor/a, puguin proporcionar al meu
fill/a l’assistència mèdica que considerin més convenient.
També manifesto que he estat informat/da que tot el
personal del Casal disposa de la titulació corresponent i que hi ha contractada una pòlissa d’assegurança d’accidents i responsabilitat civil.
Organitza:

Signatura:

Regidoria d’Ensenyament de
primària i Escola de Música

Del 25 de juny al 2 d’agost
i del 2 al 6 de setembre de 2019

Col·labora:

AMPA

Les Escoles de Gurb

Per a nens i nenes de 3 a 12 anys
il·lustracions: Freepik

Informació general
Inscripcions: del 27 de maig al 7 de juny, a l’Ajuntament
(places limitades)

Informacions d’interès
atenció! límit d’inscripció: 7 de juny
(Places limitades)

Edat: de 3 a 12 anys (P-3 a 6è de primària)
Dates: Del 25 de juny al 2 d’agost i del 2 de setembre al 6 de setembre de 2019
Horari: de 9 a 13 h o de 9 a 15 h si es queden a dinar
Lloc: Les Escoles de Gurb
Preus per setmana:
De 9 a 13 hores: 45 €/setmana
De 9 a 15 hores: 75 €, amb dinar inclòs
Dinar esporàdic: 6,50 € (caldrà avisar un dia abans)
Descompte del 10% per a famílies nombroses i monoparentals.
L’import es cobrarà en dues meitats:
• 50 % de l’import total al moment de formalitzar la
inscripció mitjançant transferència al número de
compte ES2821000007860200011255 (caldrà adjuntar justificant de pagament a la butlleta d’inscripció)
• 50 % restant, es carregarà al vostre compte corrent
el dia 12 de juliol.
Per a més informació, us podeu adreçar a l’Ajuntament de Gurb.
Per fer la inscripció cal:
• Inscripcions on-line: www.gurb.cat o bé;
• Omplir la butlleta i portar-la a l’Ajuntament, de 8.30
a 15 hores
• Serà necessari adjuntar una fotocòpia de la targeta
sanitària del nen/nena i del DNI del pare o mare (no
cal portar-ho si heu participat al Casal de Gurb el
darrer any!)
Per a més informació, us podeu adreçar a l’Ajuntament (93 886 01 66/gurb@diba.cat)

Per facilitar el correcte desenvolupament del casal i el
benestar dels vostres fill/es, és molt important anotar
a l’apartat “Observacions” qualsevol al·lèrgia alimentaria, malalties o consideracions que calgui tenir en
compte per part dels responsables del casal.
Reunió informativa per les famílies inscrites:
dimecres 19 de juny de 2019, a les 21 hores, a les Escoles
(es lliurarà la programació del Casal)
Servei d’acollida: des de les 8.30 hores hi haurà monitors
del Casal amb qui podreu deixar els vostres fills i filles.
Autorització per marxar sense acompanyant: el primer
dia del Casal cal portar una autorització signada pel pare,
mare o tutor/a si el vostre fill o filla marxa a casa sol.
Dormida a l’escola: es farà la nit del 4 al 5 de juliol (no
caldrà portar sopar ni esmorzar).
Acampada: els nens i nenes de 1r a 6è faran l’acampada a
Sant Roc la nit del 18 al 19 de juliol (en cas de mal temps,
es farà a espais alternatius).
Excursions: es faran els divendres i s’anirà caminant a
llocs propers. Si cal portar o recollir els nens en algun lloc
diferent de l’escola, us ho farem saber prèviament.
Jocs d’aigua un cop a la setmana: els dimarts jocs d’aigua de 1r a 6è i els dimecres jocs d’aigua de P3 a P5. Cal
portar banyador, crema solar posada de casa, tovallola i
pistola o joc d’aigua (opcional).

Butlleta d’inscripció
Dades del nen/a:
Nom i cognoms:
Data de naixement:
Escola on està escolaritzat:
Curs actual:
Adreça:
Codi Postal:
Població:
Nom del pare/mare:
E-mail:
Tel.:			Tel. mòbil:
Malalties o al.lèrgies:
Observacions:
Marqueu (X) les setmanes en què el nen/a vindrà al
Casal i si es quedarà a dinar:
Casal
Dinar
Del 25 al 28 de juny
De l’1 al 5 de juliol
Del 8 al 12 de juliol
Del 15 al 19 de juliol
Del 22 al 26 de juliol
Del 29 de juliol al 2 d’agost
Del 2 al 6 de setembre
L’Ajuntament de Gurb és el responsable del tractament de les vostres dades de
caràcter personal i us informem que la finalitat del tractament és exclusivament per a la realització de l’activitat del casal d’estiu. Les vostres dades no
es comunicaran a tercers, excepte si una llei ho autoritza. Podeu accedir a les
dades personals, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, presentant una sol·licitud a l’ajuntament, o mitjançant la
seu electrònica http://www.gurb.cat/index.php?banner=29&idioma= . Podeu
consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la
web de l’ajuntament http://www.gurb.cat/index.php?banner=93&idioma=

Autorització de pagament:
D’acord amb les setmanes marcades, AUTORITZO l’Ajuntament de Gurb per tal que faci el càrrec que s’indica a continuació en el següent compte corrent, del qual sóc titular:
Import:		 €
Compte IBAN:

ES

Anglès: cada grup comptarà amb monitors i monitores
amb coneixement d’anglès per poder fer les activitats
programades en aquesta llengua.
Signatura:			

Data:

/

/ 2019

