INSCRIPCIONS:
Tindrà lloc des del 3 de juliol fins al 28 de juliol, de
dilluns a divendres de 16.00 h a 20.00 h, al Parc
Municipal.

Inscripcions a l’Ajuntament del 29 de
maig al 9 de juny.

Les activitats començaran el 3 de juliol. Tots els
participants s’han de presentar a les 16.00 h al Parc
Municipal, on es dividiran en grups segons edat i curs
escolar, i els serà assignat un/a monitor/a.

Horari: d’ 11:00 a 14:00 h.

Els infants gaudiran del lleure i l’esport dintre del seu
entorn habitual. Es divertiran i aprendran
interrelacionant-se amb altres xiquets i xiquetes, al
mateix temps que desenvoluparan habilitats motrius i
manipulatives a partir d’activitats divertides i
engrescadores.
Es realitzarà una REUNIÓ INFORMATIVA divendres, 30
de juny, a les 20.00 h., a la Casa de Cultura per tal
d’explicar-vos el funcionament de les activitats.
DATES: del 3 de juliol al 28 de juliol
HORARI: de 16.00h a 20.00h
PARTICIPANTS: des de P3 fins a 6è
LLOC: Parc Municipal
PREU: 70€

ON FER EL PAGAMENT: ( 1 ó 2 pagaments)

Oficines del Banc Sabadell:
Passeig de la Clotada, 38
Núm. c/c: ES74 0081 0408 62 0001128118
- 1 pagament 20€ en fer la inscripció.
- 2 pagament 50€ fins el 19 de juny.
- Ó 1 pagament per 70 €.

Cal portar:
- Inscripció (retalleu el lateral del full).
- Fotocòpia TISS.
- Full de salut emplenat. (El facilitarem a
l’Ajuntament o el podeu descarregar del
web www.lasenia.cat)
- Foto mida carnet.
No es retornarà l’import de la matrícula
almenys que es justifiqui baixa mèdica
del xiquet o xiqueta abans de l’inici de
l’activitat.
No s’agafaran inscripcions fora de
termini almenys que quedin places
lliures.
Les famílies de renda baixa hauran de fer
el pagament íntegre de la matrícula i,
posteriorment podran sol·licitar, de l´1 al
30 de setembre, a l’Ajuntament una
bonificació del 40% de la matrícula.
(unitats familiars que no superin el 0,5
del SMI ingressos/persona).

Núm: __________
Nom i cognoms del/de la menor:
_____________________________________________________
Data de naixement: _____________________________________
Últim curs realitzat: _____________________________________
Adreça: ______________________________________________
Població: ____________________________________________
Talla samarreta: _______________________________________
AUTOR ITZ ACIÓ PER PARTICIPAR A LES ACTIVITATS
Nom i cognoms del pare, de la mare o del tutor:
_____________________________________________________
DNI: _________________________________________________
Telèfon de contacte: (1) ______________ (2)________________
El/La meu/meva fill/a marxarà:
 Sol/a
 Amb companyia de: ___________________________
 Sí  No Dono el consentiment perquè el meu fill o la meva
filla sigui fotografiat mentre participa a les activitats d’estiu i
perquè aquestes imatges siguin publicades a Lo Senienc, i als
mitjans electrònics de l’Ajuntament de la Sénia.
 Sí  No Dono l’autorització perquè el meu fill o la meva filla
realitzi les diferents sortides programades en les activitats
d’estiu (excursions diverses, sortides a la piscina…). Dono
plena confiança als/les monitors/es i no els/les responsabilitzo
d’actuacions alienes a la seva voluntat, que pugui fer el meu fill
o la meva filla.
 Sí  No Dono el consentiment perquè el meu fill o la meva
filla en cas de sofrir algun tipus d’incident derivat de la
realització de l’activitat sigui traslladat amb cotxe particular al
centre de salut.
La Sénia,
de
Signatura pare/mare/tutor

de 2017

En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre la protecció
de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades
personals seran incorporades i tractades en un fitxer automatitzat
responsabilitat de l’Ajuntament de la Sénia, CIF: P4304500D, amb
la finalitat de gestionar i informar-lo dels nostres serveis. Si voleu
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, podeu
dirigir-vos a: c. Tortosa, núm. 1, 43560 La Sénia (Tarragona), o bé,
enviar un correu electrònic a lasenia@lasenia.cat

ORGANITZA:
Ajuntament de la Sénia
Regidoria d’Infància
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