INFORMACIÓ CASAL VACACIONAL DE JUNY
A L’ESCOLA 25 DE SETEMBRE I A L’ESCOLA TERESA ALTET.
Els dies 25, 26, 27 i 28 de juny de 2018
Durant els dies laborables de les vacances escolars d’estiu, un cop acabades les classes,
els Casals Infantils Diaris oferiran els Casals Vacacionals amb diferents horaris i
combinacions (25, 26, 27 i 28 de juny).
Les famílies participants ho faran per a tots els dies de l’oferta, i en la mateixa modalitat, no
es contempla la possibilitat de fer combinacions horàries entre els dies.
Les modalitats i els preus seran els següents:
MODALITAT
Matí amb acollida
Matí sense acollida
Matí amb acollida i menjador
Matí sense acollida i amb menjador
Tarda
Tarda i menjador
Tarda, menjador i acollida tarda
Matí i tarda
Matí i tarda amb acollida al matí
Matí i tarda amb acollida a la tarda
Matí i tarda amb menjador
Matí i tarda amb menjador i acollida al matí
Matí i tarda amb menjador i acollida a la tarda
Matí i tarda amb menjador i acollida matí i tarda

HORARI
de 8 a 13 h
de 9 a 13 h
de 8 a 15 h
de 9 a 15 h
de 15 a 17 h
de 13 a 17 h
de 13 a 19 h
de 9 a 13 h i de 15 a 17 h
de 8 a 13 h i de 15 a 17 h
de 9 a 13 h i de 15 a 19 h
de 9 a 17 h
de 8 a 17 h
de 9 a 19 h
de 8 a 19 h

PREU*
20 €
16 €
48 €
44 €
8€
36 €
44 €
24 €
28 €
32 €
52 €
56 €
60 €
64 €

*els preus estan calculats en base als 4 dies de Casal i al preu públic vigent.

El període d’inscripció serà del 4 al 8 de juny (o fins l’esgotament de les places). Per tal
de participar, haureu d’omplir la butlleta i entregar-la a qualsevol de les Oficines d’Atenció
al Ciutadà. Podeu demanar el full de sol·licitud d’inscripció a consergeria de la vostra escola
o bé a qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà.
-

Oficina del centre. C/ Narcís Menard 13-17 (davant de l’ajuntament) oberta de dilluns a dijous
de 8.30 a 14h i de 16 a 18.30h, divendres de 8.30 a 14h.
Oficina de Les Torres, Rambleta de Joan Miró, s/n (davant de l’Edifici Rubí
Desenvolupament), oberta de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h.

Les places s’atorgaran per rigorós ordre d’arribada, en funció del número de registre, i es
trucarà a cada família per dir-li si té o no la plaça en les condicions que ha sol·licitat.
L’oferta màxima és de 50 places per a cada franja horària i Casal.
El número mínim d’alumnes per a obrir una franja horària serà de 10.
PER FER EFECTIVA LA INSCRIPCIÓ CALDRÀ QUE ADJUNTEU CÒPIA DE LA TARGETA SANITÀRIA DE
L’INFANT, CÒPIA DE LA CARTILLA DE VACUNACIONS I CÒPIA DEL DOCUMENT IDENTIFICATIU DEL
TUTOR/A LEGAL

FULL D’INSCRIPCIÓ AL CASAL D’INFANTS, MODALITAT VACACIONAL DE JUNY
ESCOLA 25 DE SETEMBRE i ESCOLA TERESA ALTET.
Els 25, 26, 27 i 28 dies de juny de 2018.
INDIQUEU EL CASAL
Casal 25 de setembre [ ]

Casal Teresa Altet [ ]

DADES PERSONALS DE L’INFANT
Nom ________________________ Cognoms __________________________________________
Data de naixement ____/____/____ Edat_______________
Lloc de naixement _______________________
Adreça ____________________________________________________ Població ______________
CP ________ Telèfons de contacte ________________/________________/_________________
Escola on està matriculat i curs que fa actualment _______________________________________
Té necessitats educatives especials? Si ___
No___
En cas afirmatiu, especificar quines____________________________________________________
Si es queda a dinar, indiqueu si necessita alguna dieta especial _____ Quina___________________
MODALITAT
Matí amb acollida
Matí sense acollida
Matí amb acollida i menjador
Matí sense acollida i amb menjador
Tarda
Tarda i menjador
Tarda, menjador i acollida tarda
Matí i tarda
Matí i tarda amb acollida al matí
Matí i tarda amb acollida a la tarda
Matí i tarda amb menjador
Matí i tarda amb menjador i acollida al matí
Matí i tarda amb menjador i acollida a la tarda
Matí i tarda amb menjador i acollida matí i tarda

HORARI
de 8 a 13 h
de 9 a 13 h
de 8 a 15 h
de 9 a 15 h
de 15 a 17 h
de 13 a 17 h
de 13 a 19 h
de 9 a 13 h i de 15 a 17 h
de 8 a 13 h i de 15 a 17 h
de 9 a 13 h i de 15 a 19 h
de 9 a 17 h
de 8 a 17 h
de 9 a 19 h
de 8 a 19 h

*

PREU
20 €
16 €
48 €
44 €
8€
36 €
44 €
24 €
28 €
32 €
52 €
56 €
60 €
64 €

OPCIÓ

*els preus estan calculats en base als 4 dies de Casal i al preu públic vigent.

DADES DE LES PERSONES RESPONSABLES DE L’INFANT
Nom i cognoms (en qualitat de) _________________________________ NIF _____________
Nom i cognoms (en qualitat de) _________________________________ NIF _____________
PER FER EFECTIVA LA INSCRIPCIÓ CALDRÀ QUE ADJUNTEU CÒPIA DE LA TARGETA SANITÀRIA DE L’INFANT, CÒPIA DE LA
CARTILLA DE VACUNACIONS I DEL DOCUMENT D’IDENTIFICACIÓ DELS TUTORS LEGALS

MODALITAT QUE TRIA (MARQUEU L’OPCIÓ AMB UNA CREU)
DADES BANCÀRIES______________________________________________________________
Autoritzo a l’Ajuntament de Rubí el cobrament de rebuts en concepte de Casal de juny (del 25 al 28 de
juny de 2018).
Titular del compte ___________________________________________ NIF _________________
Nom de l’entitat __________________________________________________________________
Codi entitat
Oficina
DC
Número de compte
__ __ __ __
__ __ __ __
__ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
DECLARACIÓ DEL PARE, MARE, TUTOR/A
(Nom i cognoms) _______________________________________________ com a pare, mare, tutor, tutora,
guardador, guardadora DECLARO que són certes las dades que faig constar en aquest document.
Rubí, ____ de ________ de 2018

___________________
(signatura)

Protecció de dades
Les dades personals que vostè ens proporcioni seran sotmeses a un tractament automatitzat, de caràcter confidencial, en un fitxer creat per l’Ajuntament
de Rubí, amb conformitat dels termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, amb la finalitat de poder
gestionar administrativament els Casals d’Infants. Vostè podrà revocar el consentiment atorgat en qualsevol moment, així com exercir els seus drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint un escrit a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), c.
Narcís Menard, 13-17, 08191 Rubí.
Tots aquests termes amb el compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/99, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

