DURADA
Del 2 al 10 de setembre de 2019
PERIODICITAT
De dilluns a divendres
HORARI

INSCRIPCIÓ: Del 1de juliol al 14 d’agost de 2019
TOTS ELS DIES : SI
DIES AÏLLATS : 9

SETMANA DEL 2 al 6 : SI
10

HOARI EN QUÈ S’INSCRIU : Acollida de 8h a 9h

IMPORTANT : Si el vostre fill/a ha participat
en algun dels casals fets a l’escola durant
aquest curs o el passat, NO cal portar la
documentació complementària, fent arribar a
l’email indicat aquest fulletó i el comprovant
de pagament n’hi ha prou.

De 9h a 13h

De 9h a 15h

De 9h a 17h

DADES DEL NOI/A

DADES DE LA FAMÍLIA

De les 8:00h a les 9:00h Servei d’acollida

Nom................................................................

Nom del Pare............................................................................

De les 9:00h a les 16:30h Casal.

Cognoms........................................................

Nom de la mare........................................................................

LLOC

Data de naixement.....................EDAT...........

Núm. Cartilla Seguretat Social..................................................

CURS ESCOLAR QUE HA FET...........................

Titular de la Cartilla...................................................................

ADREÇA..........................................................

Telèfon de casa.............................mòbil pare...........................

.......................................................................

mòbil mare..............................telf feina pare...........................

C.P..........................Població..........................

telf feina mare.........................altres .......................................

Escola Annexa Joan Puigbert
EDATS/CURSOS
De 3 a 12 anys/ De P3 a 6è
NOMBRE DE PLACES
Mínim 8, No hi ha un màxim.

INFORMACIÓ
A E2 Promoció del Lleure i L’esport s.l
al mòbil 687521201 de dilluns a divendres
Per consultes, el nostre email és:
e2racomagic@hotmail.com

El servei de menjador es realitzarà amb
carmanyola.

Email : ......................................................................................
Per formalitzar la inscripció cal lliurar el fulletó i adjuntar el comprovant de pagament fet , al compte núm. : ES32
2100 8233 3923 0002 5151 fent constar CASAL DE SETEMBRE 2019 a l’Annexa i el nom i cognoms del nen/a i el
període pel qual s’inscriu juntament amb una fotocòpia de la tarja de la sanitària i del carnet de vacunacions.
AUTORITZACIÓ: En/Na....................................................................................................................................... amb DNI
núm........................................autoritzo
com
a
pare/mare/tutor/a,
del
nen/a...................................................................................a que participi de les activitats programades al Casal de
setembre a l’escola Annexa, en les condicions establertes i faig extensiva aquesta autorització a les decisions
medicoquirúrgiques que siguin necessàries adoptar en cas d’extrema urgència sota la direcció facultativa pertinent.
També autoritzo que la seva imatge pugui aparèixer en fotografies i filmacions d’aquest Casal, perquè puguin ser
publicades posteriorment, si s’escau, al web de l’ampa, blog del Casal, web de l’empresa organitzadora,en revistes o
publicacions d’àmbit educatiu, i filmacions destinades a difusió pública no comercial. I finalment autoritzo a que
l’Empresa E2 tingui les dades del noi/a en un fitxer propietat de la mateixa i que serà d’ús exclusiu per aquesta
activitat.
( Signatura del pare/mare/tutor/a)
Girona...........................d............................de 2019

Aquests primers dies de setembre al
Casal de l’Annexa vine a escoltar
històries de pirates, a buscar tresors
amagats i a convertir-te en un
autèntic pirata . Podràs gaudir d’un
munt de jocs i d’activitats
engrescadores i divertides, que faran
que tots els que hi participem ens ho
passem d’allò més bé.
QUE FAREM ?
Els pirates desembarcaran
aquest setembre
l’Annexa
carregats
d’aventures,
històries
fantàstiques, disfresses i sobretot molta imaginació!!
Els pirates seran enguany el motor perfecte per
introduir-nos en un món ple de fantasia i un munt
d’activitats de lleure. Una activitat amb un eix
d’animació, conduit pels monitors. El casal
s’anomena :“A L’ABORDATGE !!!” durant el qual
podrem redescobrir tot tipus d’activitats relacionats
amb els pirates i a buscar tresors amagats, tot fent
activitats i jocs esportius, jocs en grup...
QUÈ OFERIM
Oferim un projecte amb un equip de treball que té
en compte , respecta i vetlla pel bon funcionament
del mateix i les necessitats del grup. Unes activitats
adequades als participants per fer l’activitat més
engrescadora i divertida, on com sempre els
autèntics protagonistes seran els nens i nenes, que
amb una mica d’imaginació i creativitat podran
esdevenir autèntics pirates .
Així doncs: Endavant amb l’aventura !!

QUI HI POT PARTICIPAR
Per nens i nenes de P3 fins a sisè de primària.

PREUS CASAL:

TOTS ELS DIES

Servei Acollida :

Del 2 al 6

20,00€

15,00€

De 9:00h a 13:00h : 51,25€

46,20€

De 9:00h a 15:00h : 61,50€

51,25€

De 9:00h a 17:00h : 77,00€

61,50€

PREU S A PAGAR PER DIA AÏLLAT:
Acollida : 4,50 €

VINE !!

De 9:00h a 13:00h : 15€

Del 2 al 10 de
Setembre 2019

De 9:00h a 15:00h : 17 €
De 9:00h a 17:00h : 21 €
LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ /INSCRIPCIONS

MOLT IMPORTANT !!!
Enviar- la documentació a l’email indicat,

CASAL DE SETEMBRE
ANNEXA
REALIZA :

ORGANITZA :

