CASAL SETMANA SANTA 2019
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ESPORTIVA SL
Aquests dies de les vacances escolars de Setmana Santa aprofitarem per

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

gaudir tots junts fent diferents tallers de dibuix i pintura, jocs, manualitats, i un
munt d’activitats més passant una bona estona. Destinat a tots aquells nens i
nenes de Fornells de la Selva.

__________________________________________ amb
DNI _______________________ com a pare/mare o tutor de
Jo

_____________________________________________ del curs ________ ,
autoritzo a participar en el casal de Setmana Santa 2019 organitzat per
Plagesport.

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

HORARI

PREU

LLOC

15, 16, 17 i 18 d’abril

de 9:00 a 13:00h

40 €

Escola Forn
d’Anells
Signatura i Data:

*Servei d’acollida de 8:00 a 9:00h i de 13:00 a 13:30h inclòs.
*Cal un mínim de 15 usuaris per realitzar el casal.

DADES DEL NEN/A
Nom i Congnoms:

Per inscriure el vostre fill/a cal omplir la butlleta d’inscripció amb totes les
dades, adjuntar fotocòpia de la targeta sanitària, fotocòpia de les
vacunes, i fer el pagament del casal indicnat el Nom i Cognoms del nen/a al

Curs:
Adreça:
Telèfon de contacte:

següent número de compte:

/

Al·lèrgies i/o intoleràncies:
ES33 0081 0178 66 0001138317 (Banc Sabadell)

Tot seguit fer arribar la documentació a l’Ajuntament de Fornells de la Selva o
el correu electrònic info@plagesport.com

Altres dades d’interès:
Cedeixo els drets d’imatge del meu fill o filla del casal setmana santa, poden ésser
publicades exclusivament als canals de comunicació autoritzats i regulats amb
finalitats informatives i de difusió de l’activitat.
Segueix el bloc del casal a www.plagesport.com

Per a més informació us podeu posar en contacte al número 609062332 (Anna) o al correu
info@plagesport.com
*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’inscripicódel 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 91 de Sant Gregori provincia de Girona.

