ESCOLA D'ESTIU 2017 CEIP PALMERAR BENICÀSSIM
DADES PERSONALS DEL XIQUET/A

DADES SANITARIES

Nom….. ……………………………….…….……………..

¿Patix malaltia o discapacitat?

Cognoms …………………………….…………………….

…………..…………………………………………..………

Data de naixement …………..…………………………...

¿Està sotmés a algú tractament mèdic?

Adreça …………..………………………………….………

…………..……………………………………..……………

Localitat …………………………... C. P. ……….……….

Altres dades a considerar (al·lèrgies, …)

Talla per a camiseta (edat) ………..……………………..

………………………………………………………………

TELEFONS D´URGENCIA:
MARCAR ELS PERIODES SOLICITATS // PER A XIQUETS NASCUTS DES-DE 2005 FINS A 2013
JULIOL
AGOST
AGOST
AGOST
AGOST
AGOST
AGOST

mes juliol complet
mes agost complet
01-04 d´agost (4 díes)
07-11 d´agost (5 díes)
14-18 d´agost (4 díes)
21-25 d´agost (5 díes)
28-31 d´agost (4 díes)
PERIODES

// PREUS

MENJADOR
MENJADOR
MENJADOR
MENJADOR
MENJADOR
MENJADOR
MENJADOR

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SOCIS / EMPADRONATS / NO EMPADRONATS

JULIOL mes complet 7.30 h-13.30 h // SENSE MENJADOR
90 €
JULIOL mes complet 7.30 h-17.00 h // AMB MENJADOR
150 €
AGOST mes complet 7.30 h-13.30 h // SENSE MENJADOR
90 €
AGOST mes complet 7.30 h-17.00 h // AMB MENJADOR
150 €
AGOST 4 díes // 7.30 h-13.30 h // SENSE MENJADOR
20 €
AGOST 4 díes // 7.30 h-17.00 h // AMB MENJADOR
35 €
AGOST 5 díes // 7.30 h-13.30 h // SENSE MENJADOR
25 €
AGOST 5 días // 7.30 h-17.00 h // AMB MENJADOR
40 €

150 €
200 €
150 €
200 €
35 €
50 €
45 €
60 €

250 €
350 €
250 €
350 €
60 €
85 €
70 €
95 €

AUTORITZACIÓ MARE / PARE / TUTOR
En/Na/N´……...…………………………………………………………... amb D.N.I. …..…………………………….. autoritze
el meu fill/a ……………………………………………..………………………… a assistir a l´activitat de referència, d´acord amb
les condicions establides en la convocatòria i acredite que les seues condicions físiques i sanitàries són aptes per a participar en

AVISO EN CASO DE URGENCIA

l´activitat així com que són vertaderes totes les dades indicades. Així mateix, accepte que puga aparéixer en les fotos o DVD de
Durante el transcurso de la actividad, avisad a: ……………………………………………………………………………………………..
record de l´activitad.
Parentesco …………………………………… Teléfono ……………………………………………………………………….

Fdo ……………………………………………………..……..

Fecha …………………………………………….

El pagament s’efectuarà per mitjà d’ingrés de l’import segons el torn i opció triada en:

BANCO SABADELL número de cuenta ES38 0081 4325 0100 0126 8033
DOCUMENTACIÓ
Justificant de pagament (Tots els sol-licitants)
Fotocòpia targeta sanitària (Tots els sol-licitants)
Volant d’empadronament de la unitat familiar amb data anterior a setembre de 2016 (Sóls per a els no socis del
AMPA Palmeral empadronats a Benicassim).
Data d´inscripció xiquets Col·legi Palmerar: Del 2 al 11 de maig, depositeu-la a la bústia de l´AMPA.
Data d´inscripció resta niños al Centre de Formació Josep Barberà i Ceprià: Díes 16 i 17 maig de 16 a 19 h.
NORMATIVA PER A REALITZAR LES INSCRIPCIONS:
En el cas que les inscripcions superen la quantitat de places disponibles, es farà un sorteig públic el dijous 25 de
maig, a les 11 h, al Centre de Formació Josep Barberà i Ceprià, en que es traurà a l’atzar una lletra, a partir de la
qual aniràn otorgant-se les places seguint l’ordre alfabètic del primer cognom de l’alumne inscrit i segons el nombre
de places disponibles en cada tram d’edat.
Reunió informativa per a admesos, DIJOUS 8 de juny a las 19.00 h, Centre Form. Josep Barberà i Ceprià.
La llista d´admesos es publicarà al Centre de Formació Josep Barberà i Ceprià y a la web del AMPA
(www.ampaelpalmeral.es), el día 2 de juny.
NOMÉS S’ADMETRAN LES INSTÀNCIES QUE PRESENTEN TOTA LA DOCUMENTACIÓ
Nombre de places limitat
L'ingrés de la matrícula no garantix la plaça. En cas de no obtindre plaça es reembossarà l'import.
En cas d'anul·lació voluntària de la matrícula, esta no dóna dret a la devolució de l'ingrés.
Registrats en l'Agència de Protecció de Dades núm. 041118/200

