ACOLLIDA TARDA / LUDOTECA
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ESPORTIVA SL
!

SERVEI ACOLLIDA TARDA / LUDOTECA
Aquest servei permet que les famílies disposin d’un horari més ampli per a l'organització familiar fent així
que els nens i nenes acompanyats de monitors/es realitzant activitats: contes, jocs de taula, construccions,
pintura i dibuix, entre altres. Un espai lúdic per gaudir del joc, la imaginació i la creativitat. Els monitors/es
són els responsables de fer la recollida a l’escola fins a l’aula d’acollida. Flexibilitat d’horaris i la possibilitat
de dies esporàdics. Per a més informació al 609 062 332 (Anna), 696 865 586 (Laura) o
info@plagesport.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ PLAGESPORT CURS 2018/19
SERVEI ACOLLIDA TARDA / LUDOTECA
de 16:30 a 17:00 h.

de 16:30 a 17:30 h.

de 16:30 a 18:00 h.

FIX (tots els dies)
FIX DISCONTINU (dies fixos Dill. Dim. Dmc Dj. Div. Dill. Dim. Dmc Dj. Div. Dill. Dim. Dmc Dj. Div.
.
.
.
de la setmana)
PREU

25 €/mes

40 €/mes

45 €/mes

*Si l’usuari només ve 1 o 2 dies, el cost de l’activitat tindrà una rebaixa de 5€.

DADES
Nom del titular:
DNI:
Adreça:
Telèfon de contacte:
Correu elèctronic:
Dades bancàries:

ES_____ ________ ________ ________ ________ ________

Observacions:

En/Na _________________________________________ amb DNI _________________, com a pare/
mare/tutor legal de l’alumne/a ____________________________________ del curs ______, autoritzo a fer
la recollida a l’escola i a participar al servei d’acollida de tarda i ludoteca organitzat per Plagesport.

Signatura i data
*D’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal (Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de caraàcter
personal), us informen que les dades que figuren a la fitxa d’inscripicó formen part d’un fitxer automatitzat propietat de PLANIFICACIÓ I GESTIÓ
ESPORTIVA, SL. Si desitjeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu-vos a les oficines de PLANIFICACIÓ I
GESTIÓ ESPORTIVA, SL, Avda. Girona 47 de Sant Gregori provincia de Girona.

