ORGANITZA

En compliment d’ allò disposat a la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal
(LOPD)
i
la
seva
normativa
de
desenvolupament, les dades personals de
l’ alumne recollits al present imprès, així
com els dels pares, mares o tutors/es, seran
incorporats a un fitxer titularitat de SERVEIS
EDUCACIÓ NO FORMAL, S.L.,(SENFO) per a
tramitar la seva sol·licitud d’ inscripció, així
com per enviar informació sobre futures
1 i iniciatives. Així
activitats, programes
mateix, amb l’ enviament del present
imprès autoritza al personal responsable de
SENFO per a que, en el cas d’ accident i
davant de la dificultat per a localitzar als
pares, mares o tutors/es actuïn com millor
procedeixi. Així mateix, autoritza l’ us del
material fotogràfic o de qualsevol altre
tipus on apareguin els participants del
casal d’ estiu a revistes, publicacions, a la
web www.senfo.com, i en el propi centre
amb la finalitat de divulgar les activitats
organitzades per SENFO. Pot exercir, en els
casos que procedeixi, els seus drets d’
accés, rectificació, cancel·lació i oposició,
adreçant-se per escrit a SENFO (C/ Font
Honrada, 2 , Baixos, 08004 Barcelona).
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GESTIONA

CASAL D’ESTIU 2017
AFA ESCOLA ORLANDAI

RESUM D’ACTIVITATS
Per aquestes vacances d’estiu l’AFA de
l’Escola Orlandai us ofereix el servei de
Casal d’estiu gestionat a través dels
serveis professionals de l’empresa SENFO
(Serveis d’Educació no Formal).
El Casal s’organitza per a nens i nenes
des de P3 fins a 6è de primària, a les
instal·lacions de l’escola. Els grups es
formaran amb un mínim de 10 alumnes
per cada curs o grup d’edats.
Podeu inscriure els vostres fills/es per a
tots els dies o bé per les setmanes que
desitgeu.
Així els nens/es podran passar-s’ho bé
tot fent una sèrie d’activitats i jocs amb
els seus amics i amigues. Durant aquests
dies els nens/es gaudiran de diverses
activitats: sortides, tallers, jocs, piscina,
1 tardes a Traç i
jocs d’aigua, esports,
Varium i moltes altres activitats.
Reunió informativa: 3 d’abril a les
16.45h a la biblioteca de l’escola.
INSCRIPCIONS: es realitzaran a l’Escola
Orlandai (C/ Domínguez i Miralles,
núm. 1 de Barcelona) els dies 24, 25,
26, 27 i 28 d’abril de 9h a 10h i de
16.45h a 17.45h.

DATES:
Del 26 de juny al 28 de juliol.

FULL D’INSCRIPCIÓ

QUOTES
Horari

9h a 17h

(menjador inclòs)
9h a 15h
(menjador inclòs)
9h a 13h
(sense menjador)
9h a 13h i 15h a 17h
(sense menjador)

Preu/setmana

121,64.-€
104,79.-€
64,75.-€
84,20.-€

FORMA DE PAGAMENT
El pagament es podrà fer:

Fraccionat: pagant el 50% en el moment de
formalitzar la inscripció i la resta abans de l’1 de juny.
Pagament únic: 100% en el moment de la inscripció.
En el cas que els usuaris siguin beneficiaris dels ajuts
econòmics, el fraccionament s’aplicarà només a la
part que aquests usuaris hagin d’abonar.
Compte corrent per fer el pagament:
La Caixa de Pensions: ES09 2100 0780 1302 0009 4767
Imprescindible posar en el resguard el nom del
nen/a i del Casal.
INSCRIPCIONS
En el moment de la inscripció s’haurà de lliurar:
o Full d’inscripció
o El resguard de pagament
o Fitxa Personal
o Fotocòpia targeta de CATSALUT
o Fotocòpia del Carnet de vacunació.
En el mateix moment de fer la inscripció s’hauran de
sol·licitar els ajuts econòmics

Nom alumne/a
Cognoms
Curs
Adreça
Telèfon
Data naixement
Assistirà al casal d’estiu els dies
Setmana 1a (26/06-30/06)
Setmana 2a (03/07-07/07)
Setmana 3a (10/07-14/07)
Setmana 4a (17/07-21/07)
Setmana 5a (24/07-28/07)
Horari:
9h a 13h
9h a 15h
9h a 17h
9h a 13h i 15h a 17h
IMPORT TOTAL A ABONAR
La Caixa de Pensions: ES09 2100 0780 1302
0009 4767 Imprescindible posar en el resguard
el nom del nen/a i del Casal.
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a
Correu electrònic
DNI
Autoritzo el meu fill/a a participar en
totes les activitats i sortides del Casal
d’estiu de l’AFA de L’Escola Orlandai 2017.
Signatura:

