INSCRIPCIÓ: Casalet de tardes Puig de les Cadiretes
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ESPORTIVA SL

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Durant la jornada intensiva de l’escola, del 7 al 21 de juny, organitzem un
casalet de tardes de 15:00 a 17:00 hores per a tots aquells nens i nenes de
l’escola. Els més petits (P3, P4 i P5) a partir d’activitats de diverses tipologies
realitzaran un taller de manualitats, contes i jocs, i pels més grans (de 1r a
6è) un taller més mogut i esportiu a partir del joc i l’aventura.

Jo _____________________________________________________ amb
DNI ___________________ com a pare/mare o tutor de
_____________________________________________ del curs ________ ,
autoritzo a participar en el casalet de tardes de l’escola Puig de les Cadiretes
organitzat per Plagesport.

Cal portar roba còmode i una ampolla d’aigua.
DIES

HORARI

del 7 al 21 de juny

de 15:00 a 17:00 h

PREU
60€ Socis AFA

LLOC
Signatura i Data:
ESCOLA

70€ NO Socis AFA
DADES DEL NEN/A
*Cal un mínim de 15 usuaris per realitzar el casal.
Nom i Congnoms:
Per inscriure el vostre fill/a cal omplir la butlleta d’inscripció amb totes les
dades i fer el pagament del casal al següent número de compte de l’AFA:

Curs:
Adreça:
Telèfon de contacte:

ES73 0081 5392 1200 0104 2309 (Banc Sabadell)

/

Al·lèrgies o intoleràncies:
Altres dades d’interès:

Data límit d’inscripció el 26 de maig, i recordeu a deixar la inscripció i el
comprovant bancàri a la bústia exterior de l’AFA

Cedeixo els drets d’imatge del meu fill o filla del casalet de tardes, poden
ésser publicades exclusivament als canals de comunicació autoritzats i
regulats amb finalitats informatives i de difusió de l’activitat.

Per més informació us podeu posar en contacte amb l’AFA o al correu
anna.cazorla@plagesport.com
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*D’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal (Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de caraàcter personal), us informen que les dades que figuren a la fitxa d’inscripicó del casal formen
part d’un fitxer automatitzat propietat de PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ESPORTIVA, SL. Si desitjeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu-vos a les oficines de PLANIFICACIÓ I GESTIÓ
ESPORTIVA, SL, Avda. Girona 47 de Sant Gregori provincia de Girona.

