En motiu del dia no lectiu decretat per la jornada electoral,
L’AMPA de l’Escola ANNEXA us ofereix ACTIVITATS LÚDIQUES JORNADA ÚNICA 21 DE DESEMBRE AMB:
•
•
•
•

Acollida Matinal de 7’45 a 9h.
MATÍ: Jocs, tallers i concursos per grups d’edat, de 9 a 12’30h (descans 10’30 a 11h).
Servei de Menjador, de 12’30 a 15h.
TARDA: més Jocs, Tallers i concursos per grups d’edat, de 15 a 16’30h.

MODALITAT d’INSCRIPCIÓ per FRANJA HORÀRIA (mínim MATÍ per fer altres horaris)
Alumne/a
ANNEXA
Alumne/a
EXTERN

Acollida
Inclòs en quota
mensual o preu
esporàdic
2’50€

MatÍ
9’00€

12’00€

Menjador
Inclòs en quota
mensual o preu
esporàdic
6’15 €

Tarda
4’00€

4’00€

EDATS: De 3 a 12 anys (nascuts/des anys 2006-2014) MÍNIM 15 PARTICIPANTS PER FRANJA HORÀRIA
INSCRIPCIONS (fins dilluns 11 de desembre): Tornar el full d’inscripció omplert i justificant pagament per e-mail:
anna@totoci.net o per Fax a TOT OCI: 972 94.24.87. PAGAMENT: ingrés en compte INDICANT NOM PARTICIPANT.

Més INFORMACIÓ: Telf. 609 318 037 - anna@totoci.net
Una estona diferent per un dia especial,
APUNTA’T i ENS DIVERTIREM !!!

AMPA ANNEXA J.P.
INSCRIPCIÓ JORNADA
LÚDICA 21-D
DADES DEL / DE LA PARTICIPANT
Cognoms: ______________________________ Nom: _______________ Data Naix.: _______
Escola de procedència:

ANNEXA

BRUGUERA

EIXIMENIS

VERD

Telèfons: ________/_______/________ Adreça i CP: _________________________________
E-Mail de contacte (família) : _____________________________________________________
Observacions
coneixement

del

(Escriviu totes aquelles dades sobre el vostre fill/a que creieu importants que estiguin en
monitoratge:

qui

el

recull,

medicacions,

al·lèrgies,

menús,

si

marxa

sol,

etc...)

____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Podeu continuar amb les observacions al revers de la fitxa si cal.

AUTORITZACIÓ LEGAL, PATERNA i/o MATERNA
En/Na___________________________________________ amb DNI _______________ i com a representant
legal del nen/a___________________________, AUTORITZO A PARTICIPAR el meu fill/a a les modalitats
indicades en aquesta fitxa, corresponents a la JORNADA LÚDICA 21D A L’ESCOLA ANNEXA DE GIRONA,
gestionada per TOT OCI, EDUCACIÓ, LLEURE i ESPORT SL, proveïda de CIF B17452350 i faig extensiva aquesta autorització a les
decisions mèdico-quirúrgiques que siguin necessàries adoptar en cas d’extrema urgència, sota la direcció facultativa. També:
- accepto que l’horari de responsabilitat per part de l’organització i entitat gestora és el que s’ha marcat.
- autoritzo que la seva imatge es pugui publicar o exposar en fotografies d’activitats de lleure de Tot Oci i l’AMPA. En cas contrari, marco una x
en el requadre .
- ADJUNTO justificant de pagament ingressat a BANC DE SABADELL ES49-0081-0146-5800-0119-1722.

MARQUEU amb una

Alumne/a
ANNEXA
Alumne/a
EXTERN

X la Modalitat horària (mínim MATÍ per fer altres horaris)
Acollida

Matí

Menjador

Tarda

7’45-9h

9-12’30h

12’30-15h

15 a 16’30h

Inclòs en quota
mensual
esporàdic 2’00€

⌧ 9’00€

Inclòs en quota
mensual
esporàdic 6’15€

4’00€

2’50€

⌧ 12’00€

6’15 €

4’00€

TOTAL A PAGAR (SUMATORI): ............................... €
Signatura,

Girona, a _______ de _________ de 2017

La inscripció s’ha de formalitzar abans de dilluns 11 de desembre. Podeu enviar-la a TOT OCI per FAX (972 94.24.87) o e-mail
(anna@totoci.net). No es pot deixar a la bústia de l’AMPA. Un cop es confirmi la realització del casal TOTES les inscripcions es confirmaran per EMAIL com a molt tard el dimecres 13 de desembre. MÍNIM 15 PARTICIPANTS PER FRANJA HORÀRIA (són franges: acollida, matí, menjador i tarda)
L’entrada i sortida al Casal es faran per la porta principal de l’escola. Cal portar esmorzar per mig matí. Si ens faciliteu el correu electrònic us avançarem la
programació per e-mail el 18 de desembre. No podrà participar qui no estigui al corrent de pagament.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALITAT i PROTECCIÓ DE DADES:
Queda informat que les dades personals són necessàries per a la prestació dels nostres serveis i s’incorporaran al corresponent fitxer de TOT OCI EDUCACIÓ LLEURE I ESPORT, S.L
societat responsable situat en el Carrer MAJOR, 100 17190 SALT, a on pot exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades existents en aquest fitxer, en els termes
establerts en la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa complementària.

