PREUS
1 setmana

de 8 a 9 hores

de 9 a 13.30
hores

15

40

Podeu fer la inscripció i el pagament per avançat, en metàl·lic, al mateix
lloc on fem l’activitat; a La Pobla de Montornès, Torredembarra i Altafulla. I, a partir de l’1 de juliol, als responsables de l’activitat els divendres
abans o el dilluns de la setmana d’inscripció.

AUTORITZACIÓ:

El/La sotasignat,

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

amb DNI ................................................., com a mare/pare/tutor de:

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

l’AUTORITZO a:

· que participi en totes les activitats i sortides
· que pugui ser traslladat a un centre mèdic en cas de necessitar assistència mèdica
· que pugui desplaçar-se en vehicles autoritzats

PER A NENS I NENES A PARTIR DE 5 ANYS

· que es pugui utilitzar la seva imatge per a la difusió de l’activitat

POTS VENIR 1 SETMANA, 2 O LES QUE VULGUIS
de 8 a 9 hores, servei d’acolliment
Signatura

Cobertura d’accidents.
Assegurança.

ACTIVITATS esportives amb especial atenció al bàsquet,
piscina, psicomotricitat, excursions, jocs, manualitats,
gimcanes...

Quan:

de l’1 de juliol al 2 d’agost

Quan:

del 25 de juny al 30 d’agost

Quan:

de l’1 de juliol al 30 d’agost

Per a qui:

nenes i nens, de 5 a 16 anys

Per a qui:

nenes i nens, de 3 a 16 anys

Per a qui:

nenes i nens, de 5 a 16 anys

On:

Pavelló Municipal

On:

Poliesportiu Municipal

On:

Pavelló Municipal Sant Jordi

Horari:

de 9 a 13.30 hores

Horari:

de 9 a 13 hores

Horari:

de 9 a 13.30 hores

Acolliment:

de 8 a 9 hores i fins a les 13.30 hores

Acolliment:

de 8 a 9 hores

Dinar:

10€ per setmana (3€ per dia), fins a les 15 h.

Acolliment: de 8 a 9 hores i fins a les 14 hores (mig acolliment)

INSCRIPCIÓ I PAGAMENT

INSCRIPCIÓ I PAGAMENT

ANTICIPAT: divendres 14 i 21 de juny de 17.30 a 18.30 h.

ANTICIPAT: dijous 13 i 20 de juny de 17.30 a 18.30 h. al

al Pavelló Municipal.

Poliesportiu Municipal.

I, un cop començada l’activitat, tots els divendres de 8 a

I, un cop començada l’activitat, tots els dilluns de 8 a

9.15 h. al Pavelló Municipal.

9.15 h. al Poliesportiu Municipal.

INSCRIPCIÓ I PAGAMENT
ANTICIPAT: divendres 14 i 21 de juny de 17.30 a
18.30 h. al Pavelló Sant Jordi.
I, un cop començada l’activitat, tots els divendres de 8
a 9.15 h. al Pavelló Sant Jordi.

ACTIVITATS
ACTIVITATS
bàsquet, bicicleta, atletisme,
futsal, piscina, jocs,
excursions, Planeta Màgic...
HI COL·LABOREN:

bàsquet, futsal, tennis,
piscina, jocs...

