INSCRIPCIÓ CASAL ARTÍSTIC 2019
MARCA L’OPCIÓ QUE MÉS T’INTERESSI I ESPECIFICA LES DATES
Import

Dates (del 25 de juny al 31 de juliol)

2 setmanes

160,00 €

Dates:

3 setmanes

200,00 €

Dates:

4 setmanes

235,00 €

Dates:

5 setmanes

270,00 €

Del 25 de juny al 31 de juliol

*En el moment de fer la preincripció és farà un pagament de 60 € que es
descomptarà de l’import total. No es retornarà l’import excepte si no s’arriba al
nombre mínim de places.

Dades del pare / mare o tutor/a
Nom______________________Cognoms__________________________
Adreça__________________________Codi postal _________________
Municipi_______________ Comarca______________________________
Telèfon fix________________Telèfon mòbil_______________________
D.N.I__________________ E-Mail ______________________________

Dades del nen/a participant a l’activitat
Nom_____________Cognoms_______________________________
Data de naixement: _______________

D.N.I: _________________

Telèfon de contacte en cas d’emergència: _____________________
Observacions (al·lèrgies, discapacitats físiques o psíquiques, situació
familiar,...):__________________________________________________

____________________________________________________________

AUTORITZACIONS Taller Artístic
Jo en/na ________________________________________________
(pare/mare/tutor) amb nº de DNI ___________________, autoritzo
al meu fill/a ___________________________________ a:
1. AUTORITZO A PARTICIPAR el meu fill/a a les activitats i sortides
que tinguin programades l’equip de monitors/es del casal artístic i
faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques
que siguin necessàries adoptar en cas d’extrema urgència, sota la
direcció facultativa.
2. ACCEPTO que l’horari i la responsabilitat municipal acaba segons
els horaris que es determinen per a cada modalitat en la publicitat de
les activitats.
3. DONO EL MEU CONSENTIMENT per a l’ús de la seva imatge /Llei
5/1982, de 5 de maig, sobre els dret a l’honor, a la intimitat personal
i familiar i a la pròpia imatge, en documentació i mitjans relacionats
amb l’activitat. En cas negatiu ho comunicaré expressament a
l’organització.
Firma
Celrà, ___/___/2019
Nota important:
Cal omplir correctament totes les dades, si no, no s’acceptarà la inscripció.
Amb la inscripció cal portar:
fotocòpia del DNI del nen/a
fotocòpia del DNI del pare/mare o tutor/a,
fotocòpia de la targeta sanitària
una foto de carnet del/a participant amb el nom i cognom a darrera.
*Si l’infant ja va realitzar el casal artístic 2018, no cal que torni a adjuntar
la fotocòpia del DNI, ni de la targeta sanitària, a no ser que l’hagi renovat.
Dates i lloc inscripcions:
Dimarts 7 de maig, de 16 a 19 h, dimecres 8 de maig, de 9 a 14 h, dijous 9
de maig, de 16 a 19 h i divendres 10 de maig, de 9 a 14 h, a l'Àrea de
Cultura de l'Ajuntament. Per internet, del 7 al 12 de maig a
www.escoladart.celra.cat
Més informació: 972493026 /cultura@celra.cat / www.escoladart.celra.cat

