Butlleta d’inscripció:
Nom i cognoms del nen/a____________________________________
Curs __________Telèfons__________________/__________________
Adreça ____________________________Població_________________
Apunta’t al Casal:
o Mes de juny, mínim 10 nens (del 22 al 30)
o 1a quinzena de juliol (de l’1 al 15)
o 2a quinzena de juliol (del 16 al 31)
o 1a quinzena d’agost (de l’1 al 15)
o 2a quinzena d’agost (del 16 al 31)
o Mes de setembre, mínim 10 nens (de l’1 al 10)
o Servei d’acollida (horari de 8 a 9h)
o Pàdel i tennis

Inscripcions de l’1 al 15 de juny.
En cas que hi hagi més sol·licituds que places
ofertades, aquestes s’adjudicaran als empadronats al
municipi

Altres documents d’interès:
En /Na_____________________________________________________
DNI_________________ pare o mare del menor d’edat, autoritzo:
SI / NO que la imatge del menor d’edat pugui aparèixer en les
fotografies corresponents a les activitats organitzades per
l’Ajuntament de Rosselló i publicades a la pàgina web del
municipi, a filmacions destinades a difusió pública no comercial i
fotografies per a publicacions municipals.
SI / NO que el meu fill/a pugui anar a les piscines municipals,
amb els monitors del Casal d’estiu per a la realització de les
diferents activitats programades del casal.
Signatura pare/mare
Rosselló,____ de ____________de 2015

Organitza: Regidoria de Joventut
de l’Ajuntament de Rosselló

Inscripció de l’1 al 15 de juny, pagament a: 2100-0531-01-0200006936
Imprescindible adjuntar el resguard del pagament i portar-ho a l’ajuntament (1a planta, despatx d’activitats)
Horari:
Nens de 4 a 12 anys durant els mesos de vacances d’estiu, de 9h a 14h.
Hi haurà disponible el servei d’acollida de 8h a 9h. (Servei durant els mesos de juliol i agost)
Preus:
35€ mes de juny, del dia 22 fins al 30 (ambdós inclosos)
60€ per quinzena durant els mesos de juliol i agost
35€ mes de setembre, del dia 1 al 10 (ambdós inclosos)
20€ corresponents al servei d’acollida per quinzena.
15€ classes de tennis i pàdel amb monitor i per quinzena al mes de juliol.(pendent el mes d’agost)
-Activitat a partir de 5 anys.
Què necessitaran?
Roba còmoda, un necesser amb colònia i pinta, recanvi de roba a la motxilla (P3 i P4)
Per a la piscina: banyador, tovallola, sandàlies, gorra i protecció solar.
Per als nens que vagin als cursets de natació (hauran de ser més de deu).
Els nens que facin l’activitat de pàdel i/o tennis hauran de portar la seva raqueta de tennis
i/o pala de pàdel.
Normativa:
L’equip tècnic es reserva el dret a decidir sobre la continuïtat o no d’un nen/a a l’activitat si la seva conducta es
Problemàtica o conflictiva.
En el cas de malalties, al·lèrgies o necessitats específiques, s’haurà de portar un informe mèdic.
Es imprescindible portar una fotocòpia de la targeta sanitària a l’hora de portar la inscripció a l’ajuntament.

Viu un estiu diferent, aprèn jugant, fes manualitats, cançons,
contes, anglès i activitats esportives!!

Reunió informativa:
dia 18 de juny a les
19:30h, a la Sala de
Plens de
l’Ajuntament de
Rosselló

