
*PAGAMENT

NOTA: No cal fer el pagament fins a tenir la nostra confirmació via email. Restem a l’espera de si les condicions 
sanitàries per la COVID-19 ens permeten realitzar l’activitat. 

Transferència a: ES33 0081 0178 6600 0113 8317  BIC:  BSABESBBXXX
Concepte: Casal NADAL 2020  /  Nom i Cognoms nen/a 

Efectiu a: Oficina Plagesport (Avinguda Girona 91, Bxs. 17150 Sant Gregori)

*Preus per a les famílies nombroses, monoparental i/o 2 germans inscrits al casal

SERVEI D’ACOLLIDA (indicar hora d’arribada):              7.30 a 9.00h:                          13.00 a 13.30h:

Butlleta inscripció i autorització Casal Nadal 2020

*DADES PERSONALS

Nom_      Cognoms_

Curs_    Adreça_

Població_        C.P._

Telèfon /01_                 Telèfon /02_

Altres_

E-MAIL_

*FITXA DE SALUT

Pateix alguna malaltia? SI NO Quina?

Segueix algun tractament mèdic? SI NO Quin?

Pren medicació? SI NO Quina?

Alguna disminució de tipus físic, psíquic o sensorial? SI NO Quina?

És al·lèrgic i/o intolerant algun aliment? SI NO Quina?

Com menja?   DE TOT   MIG-MIG Quantitat?   NORMAL   POC

Altres consideracions mèdiques? SI NO Quines?

Marcar les opcions i caselles
corresponents amb una X.X

PREU PREU amb descompte 10%*

Desembre: 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31  
Gener: 4, 5 i 7 

Desembre: 22, 23 i 24

Desembre: 28, 29, 30 i 31

Gener: 4, 5 i 7 

100 €

40 €

54 €

40 €

90 €

36 €

48,6 €

36 €

166,5 €

58,5 €

77,85 €

58,5 €

185 €

65 €

86,5 €

65 €

OPCIONS
MATÍ

9.00 h. - 13.30 h.
MATÍ-TARDA

9.00 h. - 16.30 h.
MATÍ

9.00 h. - 13.30 h.
MATÍ-TARDA

9.00 h. - 16.30 h.

A)

B)

C)

D)



*DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR

Fotocòpia del DNI de la mare, pare o tutor legal que signa l’autorització / Fotocòpia del DNI del menor / Fotocòpia de la targeta
sanitària de l’infant / Fotocòpia llibre vacunes / Justificant del pagament bancari.

*CAL ENVIAR LA INSCRIPCIÓ A info@plagesport.com O PORTAR EL FULL D’INSCRIPCIÓ A L’OFICINA DE PLAGESPORT,
(Avinguda Girona 91, Bxs. 17150 Sant Gregori). NO ES RECOLLIRÀ CAP INSCRIPCIÓ SI FALTA DOCUMENTACIÓ PER ADJUNTAR.
Per a més informació trucar a 609 062 332.

Autorització participació Casal Nadal 2020

En/na        major d’edat amb DNI    

com a mare, pare i/o tutor del meu fill/a menor d’edat      AUTORITZO a:

 Participar en l’activitat del casal Nadal 2020 per la persona que tingui la pàtria potestat del menor. Així també, faig extensiva 

aquesta autorització a les decisions mèdica-quirúrgiques que calgui adoptar en cas d’extrema urgència, sota la direcció faculta-

tiva pertinent, si ha estat impossible la meva localització. 

SI NO * Que Plagesport, SL tracti les dades de salut relatives al seu fill/a per prestar-li el servei més adequat a les   

  seves necessitats. La seva negativa pot suposar la impossibilitat de prestar-li els serveis.

SI NO * Que Plagesport, SL pregui fotografies i vídeos de la imatge del meu fill/a menor d’edat durant les activitats  

  que realitzi a Plagesport.

SI NO * Que Plagesport, SL difongui les fotografies i vídeos resultants a la seva pàgina web i Blog

  (www.plagesport.com); als perfils de xarxes socials dels que sigui titular; així com als altres mitjans

  de comunicació, amb la finalitat d’informar, difondre i promocionar les activitats que organitza Plagesport.

SI NO * Autoritzo a l’equip de monitors/es del casal perquè al finalitzar l’activitat, el meu fill/a marxi sol/a cap a casa.

*En cas de marcar la casella  NO  en l’apartat anterior  i en cas que la mare, pare i/o tutor legal NO pugui recollir al menor, 

autoritzo a        amb DNI 

a recollir a l’infant a la sortida del casal. 

DATA i SIGNATURA AUTORITZACIÓ dels pares o representants legals:

Informació sobre el tractament de dades personals
Responsable del tractament: Plagesport, SL. Finalitats: gestionar la inscripció del seu fill/a menor d’edat a l’activitat de lleure; tractar les seves 

dades de salut per prestar el servei més adequat a les seves necessitats; gestionar el pagament de l’activitat; i, controlar el compliment del 

tractament de la seva imatge personal en les condicions indicades. Bases legals: execució de relació contractual, compliment d'una obligació 

legal i el consentiment. Drets: per conèixer i exercir els seus drets de protecció de dades, consulti la nostra política de privacitat a: 

https://www.plagesport.com/cat/politica-privacitat-cookies.html 


