Dades inscripció
Curs_

Cognoms_
Direcció_
Població_

C.P._

Telèfon i Nom contacte 01_
Telèfon i Nom contacte 02_
E-mail_

Inscripcions
del 14 d’abril al 14 de juny
de P3 a 2n d’ESO
3r i 4t d’ESO
Projecte Pre-Monitor

Cedeixo els drets d’imatge del meu fill o filla durant les activitats
del casal d’estiu 2014, poden ésser publicades exclusivament
als canals de comunicació autoritzats i regulats amb finalitats
informatives i de difusió del casal.

Al·lèrgies_

Reunió informativa de pares:

Observacions mèdiques_

disseny \ VANGUART

Nom_

l
a
s
Ca

u
i
t
s
d’E
/2014

12 de juny a les 19.30 h al centre cívic

Altres_

Documentació adjunta
Tarja sanitària

Justificant del pagament

Pagament
Fraccionar pagament (2 terminis segons full informatiu)
BIC:___________________________________
Nº Compte IBAN: ________________________ __
Transferència a: ES82 2100 8168 4902 0002 0467
BIC: CAIXESBBXXX
Concepte: Casal d’estiu 2014 / Nom i Cognoms nen/a

X

Marcar les opcions i caselles corresponents amb una X.

Tots els pares i mares poden seguir les activitats
del Casal d’Estiu de Sant Gregori al Diari
del Casal dins la web:

www.plagesport.com

Per més informació:

info@plagesport.com
609 062 332 (9h- 18h)

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’inscripció del casal d’estiu 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 45 de Sant Gregori provincia de Girona.

Ajuntament de
Sant Gregori

www.plagesport.com

Presentació

projecte pre-monitors

El casal d’estiu de Sant Gregori es mourà en un “Estiu
temàtic”. Cada setmana es treballarà sobre un tema diferent
on els nens i nenes podran gaudir de diverses activitats
relacionades amb la temàtica, a partir d’un lleure educatiu i
de qualitat emmarcat en la tolerància, el respecte i la
igualtat, fomentant la llibertat individual i col.lectiva.

Els joves de 3r i 4t d’ESO poden participar dins el projecte
premonitors de l’Àrea de Joventut dins el Casal d’Estiu de Sant
Gregori. Per informar-se i apuntar-se cal dirigir-se a l’Espai Jove
Cal Bolet.

del 25 al 27 de Juny /

La setmana dels Jocs Tradicionals:
Juguem amb els jocs de sempre!
Del 30 de Juny al 4 de Juliol /

La setmana de la creativitat:
Som artistes!

del 7 al 11 de Juliol /

La setmana esportiva:
Fem esport!

del 14 al 18 de Juliol /

La setmana de l’aigua:
Ens mullem!

Del 22 al 25 de Juliol /

La setmana de la Natura:
Explorem el nostre entorn!
del 28 al 1 d’agost /

La setmana especial:
Què volem fer!

CAL PORTAR: motxilla còmode (dues tires), banyador,
tovallola, esmorzar i aigua, crema solar (posada de casa),
calçat tancat, gorra i bombolleta.

Sant Gregori
OPCIONS

A) Juny

(25 de juny al 30 de juny)

Places limitades. Tel. 972 42 90 72
e-mail: joventut@santgregori.cat

9 - 13.30 h. 9 - 17 h. 9 - 13.30 h. 9 - 17 h.

50,35 €

90,53 €

61,06 €

105,58 €

l’1 d’agost)

C) Juliol

(del 30 de Juny al
31 de Juliol)

Setmana (*)

Ajudes per a germans empadronats i residents al municipi de
Sant Gregori i opcions de mes complet (juny/juliol o juliol):

Atur o sense prestació atur i altres: cal sol·licitar-ho a
l’Ajuntament de Sant Gregori que derivarà el cas al Serveis
Socials per avaluar l’ajuda.

DATES

PREUS

de P3 a 2n

9 Juliol

12 €

Aquadiver(*)

de P3 a ESO

16 Juliol

22 €

Colònies (*)(**)

de P3 a ESO

28, 29, 30
Juliol

115 €

(*) Les sortides són opcionals, el cost és pagarà a part. Els nens/es amb opció de
menjador, disposen de servei de picnic.

50,35 €

90,53 €

10,78 €

61,06 €

105,58 €

12,00 €

Setmana del 30
juny al 4 de juliol.

Setmana del 22 de
juliol al 25 de juliol.

Setmana del 7
al 11 de juliol.

Setmana del 28
al 1 d’agost.

Setmana del 14
al 18 de juliol.

Pagament fraccionat: Les famílies que ho sol·licitin poden
demanar el pagament fraccionat en dos terminis. El 50% al
moment de la inscripció i el 50% el dia 1 de juliol (cal
especificar número compte).

CURSOS

162,73 € 324,13 € 185,81 € 358,43 €

Suplement dinar

Famílies nombroses i monoparentals: 5% dte. 1r germà /
10% dte. 2n germà / 15% dte. 3r germà. (Aplicable al servei
de casal.)

sortides

Altres Municipis

B) Juny i Juliol 173,56 € 359,11 € 192,99 € 397,95 €
(del 25 de Juny a

ajudes

Planeta Màgic (*)
· Recepció servei acollida a partir 7:30 h. Pavelló.
· Recepció a les 9 h. Pavelló Recollida de 13:00 a 13:30 h. a la Piscina.
· Recollida a les 17 h. al Pavelló.
· Hi haurà servei de bus de la piscina al menjador (13:00 h.) per a
nens i nenes de P3 i P4. (Cal un mínim de 15 usuaris).

Butlleta inscripció

(*) Es poden escollir un màxim de 4 setmanes seguides.
(**) Inclòs en el preu

Servei d’acollida (**)

Familia nombrosa
o monoparental

SIGNATURA dels pares o representants legals:

Cal portar el full d’inscripció i el resguard de transferència a les oficines
de Plagesport, Av. Girona, 45.

(**) Es descomptarà el cost del menú en el cas de les opcions de casal amb
menjador.

X

Marcar les opcions i caselles corresponents amb una X.

