AUTORITZACIONS
(Marqueu amb una X la casella en la qual
autoritzeu. En cas de deixar la casella en blanc,

CAMPUS
ESPORTIU

CAMPUS
ESPORTIU

s’entendrà en que no s’autoritza.)

Autoritzo que el meu fill/a vingui al
Campus i realitzi activitats esportives.
-Autoritzo que el meu fill/a realitzi
activitatsfora de les instal·lacions
esportives.
-Autoritzo la imatge del meu fill/a per
activitats del Campus Esportiu.
-Autoritzo que el meu fill/a viatgi amb
autocar i/o tren si s’escau en una sortida.
- Autoritzo que el meu fill/a marxi sol a
casa.

ORGANITZA

-En el cas de que el nen/a no marxi sol,
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indiqueu qui el vindrà a buscar.

A partir de 7 anys fins a 16

_________________________
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA
Per la inscripció serà necessari:

Col·labora
Col labora

Del 29 de juny al 31 de juliol

-Fotocòpia de la Seguretat Social.

Reunió Informativa

-- Fotocòpia del carnet de vacunes.
-Resguard d’ingrés o transferència amb
el nom del nen/a al nº de compte:

-2100-0022-17-0200650968

Ajuntament
Sant Cebrià de Vallalta

Dimarts 9 de juny a les 18’30
Al menjador de l’escola

Preus
Opció tot el Campus
175 €uros.
Opció d’un torn:
90 €uros.

Activitats
Bàsquet, Futbol, beisbol,
hoquei, tennis, bàdminton,
atletisme, jocs d’aigua,
sortides en bici, gimcanes,jocs…
i moltes més coses!!!

*Descomptes per a germans

Data naixement:________________
Direcció:______________________

Telèfon:_______________________

INSCRIPCIONS
•

De dilluns a divendres
9’00 a 13’30 h
al pavelló de Sant Cebrià.

15, 16 i 17 juny:
19’30 a 20’30 h
al Punt Jove

Email:_________________________
Nom del pare, mare o tutor:
______________________________
Signatura:

Marca amb un X la casella, o bé

•

info@gesport.cat
609.68.93.71
651.93.96.81

Cognoms:_____________________

______________________________

Horari

Més informació

Nom:_________________________

______________________________

Opció d’una setmana
50 €uros.
Opció d’un dia:
8 €uros.

INSCRIPCIONS

20 de juny:
de 11’00 a 12’00
al Punt Jove
Sant Cebrià de Vallalta

escriu quina setmana t’interessa
1r torn (29 juny- 10 juliol)
2n torn (13 juliol – 31 juliol)
Tot el Campus

