CASAL DE NADAL
Del 23 de desembre al 7 de gener
Centre d’interès: UN NADAL DE PEL·LÍCULA
EDAT: De P3 a 6è
Data límit per inscriure’s: dimecres 18 de desembre

PREUS:
- 7.45 a 9.00h (8 dies): 20€
- 9.00 a 13.00h (8 dies): 63€
- 9.00 a 15.00h (8 dies): 78€

- 9.00 a 15 h (Dia esporàdic): 14€
- 9 a 16.30 h (Dia esporàdic): 16€

- 9.00 a 17.00h (8 dies): 93€
- 7.45 a 9.00h (Dia esporàdic): 3 €
- 9.00 a 13 h (Dia esporàdic): 11€

PROGRAMACIÓ I INSCRIPCIONS:

* Dinar de carmanyola.

Cal entregar la butlleta omplerta en el
següent correu: info@tictacserveis.com o amb
una foto per WhatsApp: 620.082.206. El
pagament s’efectuarà per transferència
bancària al número de compte: ES23 2100
0745 3502 0014 4269. Especificar concepte:
nom i cognom del nen/a.

------------------------------------------------------------------------------------BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
DADES ALUMNE/A:
Nom:_________________ Cognoms: ___________________________________________ Curs: ____________
Classe: _______ Telèfon: __________________ Mòbil : ___________________
Modalitats d’inscripció (cal marcar amb una X l’opció escollida):
___________________________________________________________

Observacions: Les dades sobre el vostre fill/a que creieu importants que estiguin en coneixement dels monitors/es:

DADES DEL PARE/MARE/TUTOR/A:
Nom i cognoms de la MARE : _____________________________________________ DNI : _________________
Telèfon : _____________ Mòbil : _________________ Correu Electrònic :________________________________
Nom i cognoms del PARE : _______________________________________________ DNI : _________________
Telèfon : _____________ Mòbil : _________________ Correu Electrònic :________________________________
Adreça : ____________________________ Població : __________________________ CP : _________________
AUTORITZACIÓ PATERNA: En/Na______________________________________, amb DNI,___________, i com
a pare/mare/tutor del nen/a: __________________________________ vull inscriure el meu fill/a al CASAL DE
NADAL de L’ESCOLA ANNEXA DE GIRONA.
Girona, a _______ de _________ de 201__
Signatura,

Aquestes dades personals són necessàries per a la prestació dels nostres serveis, i seran incorporats al corresponent fitxer de TIC-TAC SERVEIS
EDUCATIUS situat al C/ Pins d’en Ros, 12, 17460 CELRÀ, a on pot exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades existents en aquest
fitxer, en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa
complementària.

