CASAL D'ESTIU 2017
"PLANETA TERRA"

FULL D'INSCRIPCIÓ
Nom :
Cognoms:
Telèfon:
correu-e:
(poseu el correu-e en majúscules)
TANDES

DATES

1ª

Del 26 al 30 de juny

2ª

Del 3 al 7 de juliol

3ª

Del 10 al 14 de juliol

4ª

Del 17 al 21 de juliol

5ª

Del 24 al 28 de juliol

Edat:
Matí

Carmanyola Tarda

Marcar amb una X les tandes a les quals s'inscriu el/la vostre fill/a
10 €
Acollida: de 8h a 9h ................................................................
Acollida de 8h a 9h esporàdic ..................................................
4 €
Horari matí: de 9h a 13h ………..……….……...……………………
35 €
Horari tarda: de 15h a 18h ...............................................................
30 €
25 €
Servei de carmanyola ..............................................................
(El número mínim de nens i nenes per a cada tanda és de 10)
(Descompte del 5% pel segon germà a les tandes que coincideixin)
PER A INSCRIPCIONS DE 4 Ó 5 SETMANES EL PREU SURT A 30€/SETMANA

Entrega d'incripcions: EN MÀ O PER CORREU-E
EN MÀ: C/.Puig de Colltort, 4 - St.Feliu de Pallerols
(Si faltés alguna cosa ja us ho farem saber).
CORREU.E: nani@naturaimagia.com
Per fer efectiva la inscripció cal entregar:
FULL D'INSCRIPCIÓ
FITXA MÈDICA I FOTOCÒPIES TARJETA SS i CARNET DE VACUNACIONS
RESGUARD DE PAGAMENT DE RESERVA: 25 % DEL TOTAL
INGRÉS A: LA CAIXA 2100.4815.27.2200015313

CONCEPTE : CASAL D'ESTIU 2017 - NOM NEN/A
AUTORITZACIÓ DRETS D'IMATGE (opcional)

ES POT FER EL PAGAMENT EN MÀ JUNTAMENT AMB LA INSCRIPCIÓ

CASAL D'ESTIU 2017
"PLANETA TERRA"

FITXA MÈDICA
Nom:
Cognoms:
Edat
Adreça:
Telèfon:

.............................................................
....................................................................................
(poseu el
Data
correu-e
de naixement:
en majúscules) ..... / ....... / ................
....................................................................................
.....................................................

Nom de la mare:
...............................................
Nom del pare:
...............................................
Persones que venen a buscar-lo:
........................................................................................
Telèfons de contacte en cas d'urgència: .................................................................................................
Persona de contacte en cas d'urgència: .................................................................................................
Ha patit malalties importants? Quines i quan?
Ha estat ingressat/da en un hospital? Quan i per què?
Intervencions quirúrgiques que li han practicat:
Algun règim alimentari especial?
Sap nedar?

Molt bé

Normal

Gens

Malalties que pateix normalment:
Mal de ventre

Té totes les vacunes en regla? ..............................

Mal de cap
Otitis
Angines

Data de la darrera dosi antitetànica: ...../....../.......

Acollida: de 8h a 9h ...........................................................

Asma

Actualment pren algun medicament?

Faringitis

Quin i per què?

10 €

Constipats
Hemorràgies

Altres comentaris:

Diabetes
Conjuntivitis

Cal portar fotocòpia de la tarjeta sanitària i el carnet de vacunes

Celiaquía
Al·lèrgies: ....................

Autoritzo als responsables de NATURA & MÀGIA a poder traslladar en cas d'urgència

Al·lèrgies: ....................

al meu fill/a al centre mèdic més proper durant la realització deL casal d'estiu 2017

Altres:
Altres:
El signant declara que totes aquestes dades donades són certes i autoritza a un equip mèdic a prendre les
decisions que es considerin oportunes en cas de malatia, lesió o accident si no ha estat possible la seva
localització, així com també en cas que es consideri indispensable una intervenció quirúrgica urgent.
Autoritzo a banyar-se en piscines públiques o privades, rius i basses.

Signat:
....................................., a ........ de .............................de 20......

NATURA & MÀGIA
c/.Puig de Colltort, 4 17174 Sant Feliu de Pallerols
NIF: 43.400.858-L
Tf.650.970.960 – 972.444.566
www.naturaimagia.com
nani@naturaimagia.com

Autorització drets d’ imatge
natura & màgia disposa a Internet d'un espai web www.naturaimagia.com on
informa i fa difusió de les seves activitats.
En aquesta pàgina web s'hi poden ubicar imatges on apareguin individualment o
en grup, nois i noies realitzant esmentades activitats.
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució
i regulat per la llei 5/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l'honor a la intimitat personal
i familiar i de la pròpia imatge, natura & màgia demana als pares, mares o tutors
legals dels nois/es per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles,
on aquests i aquestes siguin clarament identificables.
Moltes gràcies a tothom.
Jo,...........................................................................................................................
amb DNI .............................................
Autoritzo que la imatge del meu fill/a ..........................................................................
Pugui aparèixer en imatges d'activitats organitzades per natura & màgia
i publicades en la seva web o qualsevol altre tipus de suport o medi de comunicació
relacionat amb aquesta empresa.
Aquesta autorització és vàlida des del dia de la signatura de la present fins a la
finalització de l'empresa esmentada.

A, ......................................................, ......... de ............................. de 20 .......

Signatura de la Mare, Pare o tutor/a legal

