Inscripcions
Del 20 al 24 de març de 2017.
Per tal de formalitzar la inscripció cal que feu l’ingrés al número de compte de Banc
Sabadell ES43 0081 7013 9400 0134 0640 a nom del nen/a i fer arribar el resguard
d’ingrés i el full d’inscripció al despatx de l’AFA (Irene Bernal, coordinadora d’activitats
extraescolars) de 16.30 a 18.30h de dilluns a divendres o, a les oficines de CET10
(Rambla Guipúscoa, 23-25 baixos 3) en els dies abans esmentats.
També podeu realitzar la inscripció a través de la nostra pàgina web:
www.fundaciócet10.org

Normativa del casal i devolucions
L’obertura del grup queda condicionada a un mínim d’inscripcions. Per a qualsevol retorn
econòmic s’haurà d’haver abonat la quantitat íntegra de l’activitat i tramitar la baixa a les
oficines de CET10 abans de començar-la. Si es tramita 10 dies naturals abans del seu inici
es retornarà el 80% de l’import final. En posterioritat a aquesta data es retornarà el 50%
amb justificant mèdic, on especifiqui la impossibilitat de realitzar l’activitat escollida.
Important: un cop s’iniciï l’activitat no es retornarà cap quantitat.

En/na



DNI
Autoritzo al meu fill/a a realitzar les activitats programades del casal de Setmana Santa.

Nom i cognoms

Adreça
CP
Província

Realitzarem un ventall d’activitats relacionades amb les modalitats urbanes:
skate & roller, hip – hop, funky... Prepara’t i posa’t a la motxilla la creativitat ja
que la necessitaràs per poder crear un bon Graffity pel casal!
11 d’adril – SORTIDA: OLIMPÍADES AL CEM BAC DE RODA

Horari: de 9 a 17h. Preu: 22,00€

Telèfon

Telèfon mòbil 1

Horari: de 9 a 17h. Preu: 22,00€



Municipi

10 d’abril – VIU I EXPERIMENTA L’ESTIL URBÀ

Després de les Olimpíades de Brasil... arriben les Olimpíades al CAMPUS de
Setmana Santa 2017, practicarem diferents esports adaptats per a totes les
edats. També realitzarem una activitat de piscina!

Telèfon mòbil 2

E-mail
Curs escolar

Data de naixement

 12 d’abril

– SORTIDA: TREPA I LLENÇA’T AL BOSC URBÀ!

Número TISS (CAT SALUT)

Horari: de 9 a 17h. Preu: 22,00€

Escola

Al Bosc Urbà, els infants es divertiran llençant-se per les tirolines, grimpant per
les escales i passant pels ponts de mico... tot una aventura en el Parc del Forum.

Observacions
Es vol fer acollida? Si

No



Horari: de 9 a 17h. Preu: 22,00€

Indiqueu amb una creu les opcions desitjades:
10 d’abril – VIU I EXPERIMENTA L’ESTIL URBÀ - Preu: 22,00€
11 d’abril – SORTIDA: OLIMPÍADES AL CEM BAC DE RODA - Preu: 22,00€
12 d’abril – SORTIDA: TREPA I LLENÇA’T AL BOSC URBÀ ! - Preu: 22,00€
13 d’abril – TALLER DIY (DO IT YOURSELF): RECICL-ART - Preu: 22,00€

Signatura:

13 d’abril – TALLER DIY (Do It Yourself): RECICL-ART

Data:

D’acord amb allò disposat en l’article 5 de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal,
COL·LECTIU D’ESPORT PER A TOTHOM 10 CLUB, disposa d’un fitxer de dades de caràcter personal, comunicat al Registre
General de Protecció de Dades, en el que són recollides i tractades les dades que vostè ens facilita, consentint i acceptant
la cessió de les mateixes a COL·LECTIU D’ESPORT PER A TOTHOM 10 CLUB, per tal de permetre les gestions derivades de
la seva sol·licitud i la publicitat dels nostres serveis. D’acord amb el que disposa la LO 15/1999, poden exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte aquestes dades al correu electrònic administracio@cet10.com
No accepto l’alta per rebre el butlletí.
No accepto l’ús de les imatges que es puguin realitzar durant l’activitat per part de COL·LECTIU D’ESPORT PER A
TOTHOM 10 CLUB per donar suport visual a la nostra web, xarxes socials, documentació corporativa i publicitària.

Elaborarem nosaltres mateixos objectes de la vida quotidiana amb material
reciclat i ens ho podrem emportar a casa . Existiran diferents propostes en
funció de l’edat dels infants. Recorda portar material reciclat de casa ja que el
necessitaràs per donar vida a nous objectes!

