Inscripcions
Del dimarts 28 de novembre al dimarts 12 de desembre de 2017.
Per tal de formalitzar la inscripció caldrà que accediu a l’àrea d’usuari de la nostra pàgina
web: https://fundaciocet10.org
Per a qualsevol dubte referent al procés d’inscripció, adreceu-vos al coordinador/a de
l’escola.

Normativa del casal i devolucions
L’obertura del grup queda condicionada a un mínim d’inscripcions. Per a qualsevol retorn
econòmic s’haurà d’haver abonat la quantitat íntegra de l’activitat i tramitar la baixa a les
oficines de CET10 abans de començar-la. Si es tramita 10 dies naturals abans del seu inici
es retornarà el 80% de l’import final. En posterioritat a aquesta data es retornarà el 50%
amb justificant mèdic, on especifiqui la impossibilitat de realitzar l’activitat escollida.
Important: un cop s’iniciï l’activitat no es retornarà cap quantitat.

En/na
DNI

27 de desembre – TALLER: ACTIVITATS ARTÍSTIQUES

Autoritzo al meu fill/a: a realitzar les activitats programades del casal de Nadal

Horari: de 9 a 17h. Preu: 24,50€
Realitzarem un ventall d’activitats d’expressió corporal: balls, danses… I també
alguns tallers artístics.

Nom i cognoms

28 de desembre - TALLER: CUINEM A L’ESCOLA!

Adreça
CP

Horari: de 9 a 17h. Preu: 24,50€
Farem tallers de cuina, sense la utilització de foc ni coccions, per tal de preparar
els nostres postres del dinar!

Municipi

Província

Telèfon

Telèfon mòbil 1

Telèfon mòbil 2

29 de desembre – SORTIDA: SALTA i GIRAVOLTA AL SALTING CET10

E-mail
Curs escolar

Horari: de 9 a 17h. Preu: 24,50€
Al Salting CET10 els infants d’Educació Infantil i Primària ens divertirem saltant
als llits elàstics, les cistelles de bàsquet i la piscina d’escuma!

Data de naixement

Número TISS (CAT SALUT)
Escola

2 de gener – SORTIDA: MACROGIMCANA AL CEM BAC DE RODA

Observacions

Horari: de 9 a 17h. Preu: 24,50€
Entre tots i totes preparem i gaudirem d’una Macro gimcana cooperativa on els
màxims protagonistes serem nosaltres.

Es vol fer acollida? Si

No

27 de desembre – TALLER: ACTIVITATS ARTÍSTIQUES - Preu: 24,50€
28 de desembre – TALLER: CUINEM A L’ESCOLA! - Preu: 24,50€
29 de desembre – SORTIDA: SALTA i GIRAVOLTA AL SALTING CET10 - Preu: 24,50€
2 de gener - SORTIDA: MACROGIMCANA AL CEM BAC DE RODA - Preu: 24,50€
3 de gener – TALLER: AVENTURES A LA SELVA - Preu: 24,50€
4 de gener – TALLER: L’ARBRE DELS DESITJOS - Preu: 24,50€
5 de gener – TALLER: CONSTRUÏM LA NOSTRA JOGUINA - Preu: 22,00€

Signatura:

Data:

D’acord amb allò disposat en l’article 5 de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal,
COL·LECTIU D’ESPORT PER A TOTHOM 10 CLUB, disposa d’un fitxer de dades de caràcter personal, comunicat al Registre
General de Protecció de Dades, en el que són recollides i tractades les dades que vostè ens facilita, consentint i acceptant
la cessió de les mateixes a COL·LECTIU D’ESPORT PER A TOTHOM 10 CLUB, per tal de permetre les gestions derivades de
la seva sol·licitud i la publicitat dels nostres serveis. D’acord amb el que disposa la LO 15/1999, poden exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte aquestes dades al correu electrònic info@fundaciocet10.org
No accepto l’alta per rebre el butlletí.
No accepto l’ús de les imatges que es puguin realitzar durant l’activitat per part de COL·LECTIU D’ESPORT PER A
TOTHOM 10 CLUB per donar suport visual a la nostra web, xarxes socials, documentació corporativa i publicitària.

3 de gener – TALLER: AVENTURES A LA SELVA
Horari: de 9 a 17h. Preu: 24,50€
Farem activitats que tenen com eix temàtic la selva. Amb l’objectiu de que els
infants gaudeixin dels tallers a l’hora que aprenen les particularitats d’aquest
entorn.

4 de gener – TALLER: L’ARBRE DELS DESITJOS
Horari: de 9 a 17h. Preu: 24,50€
Farem un arbre dels desitjos per a que els infants puguin expressar els seus
desitjos per aquest nou any 2018.

5 de gener – TALLER: CONSTRUÏM LA NOSTRA JOGUINA
Horari: de 9 a 15h. Preu: 22,00€
Els Infants d’Educació Infantil i Primària gaudiran d’un taller molt creatiu. Amb
materials reciclats i reutilitzables construiran la seva pròpia joguina.

