Casal de Setmana Santa 2018
Escola Pompeu Fabra

AMPA Escola Pompeu Fabra

Gestió Esportiva i Lleure

Benvolgudes famílies.
Aquesta Setmana Santa us proposem un casal d’allò més televisiu el POMPEU SHOW, una setmana on els vostres
fills/es podran jugar, cuinar, endevinar, i sobretot divertir-se imitant les proves que es realitzen en els programes
més coneguts de televisió, com per exemple “got talent”, “ahora caigo”, “masterchef”, “boom”, etc....

Dates de realització
Del dilluns 26 al dijous 29 de Març del 2018
L’organització serà la següent:
•

8.00h a 9.00h Servei d’acollida

•

8’55h Obertura de portes i rebuda dels nens/es

•

10’45h Esmorzar

•

12.55h Obertura de portes per la recollida

Horari

Preu

Acollida Matinal (8h a 9h)

Gratuïta

Casal Complert (9h a 13h)

42.50€

2n Germà ( Casal Complert)

38.25€

Cal portar: Roba i calçat còmode, esmorzar i aigua
El mètode de pagament serà mitjançant transferència bancària o pagament al caixer automàtic al següent número
de compte del banc de Santander:
ES79-0049-1767-36-2210024257 Banc Santander Concepte Casal Pompeu Setmana Santa i Nom del alumne

Per poder participar s’haurà d’omplir la inscripció següent i adjuntar fotocòpia de la targeta sanitària i el comprovant
de pagament, a partir del dilluns 5 fins al dimarts 20 de Març.
Tota la documentació es pot entregar a l’AMPA de l’escola, o enviar per correu electrònic a
casalpompeu@needsports.cat. També es pot realitzar la inscripció a la web www.needsports.cat,

Per a més informació podeu contactar amb el 695518719 (Isaac) o escriure a casalpompeu@needsports.cat

Casal de Setmana Santa 2018
Escola Pompeu Fabra

AMPA Escola Pompeu Fabra

Gestió Esportiva i Lleure

Dades Personals:
Nom i Cognoms:...................................................................................................................................................................
Data de Naixement:...............................................................Curs:............................Escola:..............................................
Nom Pare / Tutor:......................................................................DNI:.....................................Tlf:............................................
Nom Mare/ Tutora:...................................................................DNI:.....................................Tlf:.............................................
Correu electrònic:.................................................................................................................................................................
Ha patit o pateix alguna malaltia que l’impedeixi la realització d’alguna activitat?..................................................
Quina?...................................................................................................................................................................................
Té algun tipus d’al·lèrgia o malaltia?.................................................................................................................................
Dates d’assistència

Si us plau marqueu amb una creu (X) al que correspongui

Horari

Preu

Acollida Matinal (7:45h a 9h)

Gratuïta

De 9h a 13h (Complert)

42.50€

2n Germà ( Casal Complert)

38.25€

“X”

Modalitat de pagament:
•

Mitjançant transferència o ingrés al número de compte: ES79-0049-1767-36-2210024257
Indicar concepte: Casal de Setmana Santa Pompeu i Nom de l’alumne

Com marxarà Acompanyat pels pares/familiars

Pot marxar sol/a al finalitzar l’activitat

Qui recollirà a l’alumne: (només omplir en cas que sigui algú diferent als pares)
Nom i cognom:................................................................................... Relació amb l’alumne:...........................................
Nom i cognom:................................................................................... Relació amb l’alumne:...........................................
Autorització: Jo,.................................................................................................... amb DNI .............................................
com a pare/mare/tutor de l’alumne/a....................................................................................................., l’autoritzo a
assistir i realitzar totes les activitats del casal de Setmana Santa gestionat per l’empresa NeedSports i que
organitza la AMPA de l’escola Pompeu Fabra de Vilanova i la Geltrú. Faig extensiva aquesta autorització a les
decisions mèdiques preses per part d’un facultatiu en cas d’extrema urgència, a la vegada eximeixo als tècnics
i organitzadors de responsabilitat civil i penal.
Entregar el full d’inscripció a l’AMPA de l’escola o a casalpompeu@needsports.cat.
Dates d’inscripció del 5 al 20 de Març.
Cal adjuntar: fotocòpia de la targeta Sanitària i Comprovant de pagament
Avís Important: Cal un mínim de 10 alumnes per realitzar el casal.
Vilanova i la Geltrú .....................de Març de 2018

Signatura...........................................................

