
 

 
 

FULL D’INSCRIPCIÓ SUMMER CAMP 2018 

ESCOLA LANASPA (Terrassa) 

 (Ompliu en majúscules)                 

Nom i cognoms de l’alumne: 

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

És alumne de l’escola?   SI  NO                       Curs:   ....................... 

Data de Naixement: ................................................................... 

Adreça: ................................................................... ........................... Població: ........................................... 

 

 

Nom i cognoms del pare/tutor: ........................................ .................................. Telèfon: ............................. 

Nom i cognoms de la mare/tutora: .................................................................... Telèfon: ............................. 

Correu electrònic de contacte: .........................................................   i   ........................................................ 

En cas d’emergència, truqueu als telèfons:  

1.____________________ 2.____________________ 3. ____________________4. __________________ 

 

 

Autoritzo el meu fill/a a marxar sol del casal?                   SI               NO 

En cas de no autoritzar al nen/a sortir sol del casal, qui el vindrà a recollir?  

1. Nom i cognoms ...........................................................................  DNI .................................................... 

2. Nom i cognoms ...........................................................................  DNI .................................................... 

3. Nom i cognoms ............................................................................ DNI .................................................... 

 

 

Observacions addicionals que haguem de conèixer (al·lèrgies: clor, aliments, medicaments..., malalties: 

habituals o cròniques, alguna dificultat: física o psíquica, etc.) ......................................................................... 

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

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

Sap nedar? :   SI  NO 

Requereix maneguets o altre tipus de suport?:   SI  NO 

 

 

Jo, ............................................................................................. com a pare/mare/tutor de ............... 

........................................................................., l’autoritzo per realitzar les sortides programades al 

SUMMER CAMP.    Signatura:  

 

 

 



 

 

DADES DE PAGAMENT: 

MARQUEU AMB  CREUS LES OPCIONS QUE FARÀ L’ALUMNE : 

- 5% de descompte per al segon germà (NO APLICABLE A LA QUOTA DEL SERVEI DE MENJADOR).  

- Les inscripcions realitzades fora de termini tindran un recàrrec el 10% en l’import total del Summer Camp.  

- Qualsevol canvi o ampliació de setmanes i/o horaris cal avisar amb 3 dies d’antel·lació enviar un email a grupfo@grupfo.com 

- *Els alumnes fixes en el servei del menjador tindrà PICNIC en la sortida opcional.  

 

NÚMERO DE COMPTE BANCARI ON GIRAR EL REBUT (IBAN):  

 (EL REBUT TORNAT IMPLICARÀ UNA DESPESA DE RETORN DE 15€)  

     (IBAN) 

E S 
Autoritzo a Tendel & Tours (PROESCO), SL a fer efectiu el gir del rebut en aquest número de compte el 22 de maig 

el 50% de l'import i el 15 de juny la part restant (si es paga tot de cop es cobrarà el 100% el 22 de maig) 

Vull fer efectiu el pagament en 2 quotes (assenyaleu l’opció triada)               SI   NO 

Un cop fet el primer pagament quedarà la plaça reservada i no es retornarà la quantitat abonada.  Es donarà per 

invàlida qualsevol inscripció que no estigui omplerta correctament.  

 

- Autoritzo a PROESCO a transportar el meu fill/a en cas d’accident a l’hospital més proper de la zona (VIA TRANSPORT 

SANITARI).  SI  NO 

 

- Autoritzo a PROESCO a realitzar fotografies durant el casal d’estiu i poder fer-ne ús professional i publicitari. 

                    SI  NO 

 

 

Signatura del pare / mare / tutor: .................................................................................. 

Data: ....................................................... 

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIONS: 4 DE MAIG DEL 2018 

 

“En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades (Llei Orgànica de protecció de dades 15/1999 de 13 de  desembre) us informem que les 

dades que ens heu facilitat seran incloses en la nostra base de dades i només s’utilitzaran en l’àmbit de la nostra associació” 

SETMANA 

ACOLLIDA 

MATINAL 

8-9h 

ACTIVITATS 

MATÍ 

9-13h 

MENJADOR 

13-15h 

MATÍ + TARDA 

(sense menjador) 

9-13h i 15-17h 

SORTIDA OPCIONAL  

9 a 17h  

20€ sense menjador* 

25 -29 juny 10€  42€  35€  62€   

3 -6 juliol 

(2 és festiu) 

8€  33,6€  28€  49,6€  

9 -13 juliol 10€  42€  35€  62€  11 juliol 

Parc Francesc Macià 

(malgrat) 

 

16 -20 juliol 10€  42€  35€  62€   

23-27 juliol 10€  42€  35€  62€  25 juliol 

Parc Turó Can mates, 
(Sant Cugat del Vallés) 

 

30 juliol – 3 agost 10€  42€  35€  62€   

3 al 7 de setembre  10€  42€  35€  62€  

ADJUNTEU UNA CÒPIA   DE LA TARGETA SOCIOSANITÀRIA, LLIBRE DE VACUNES I DNI DEL PARE/MARE/TUTOR 

        

mailto:grupfo@grupfo.com

