
 CASAL DE NADAL 2018-2019 

 

L’HOME             

DELS NASSOS 
A PARTIR DE 3 ANYS 

INSCRIPCIONS FINS EL 7 DE DESEMBRE 

PLACES LIMITADES 

Butlleta d’inscripció                                           
Casal d’estiu 2019                                                                                                      

Ompliu la butlleta i porteu-les a l’escola, abans del  7 de juny. El Pagament es farà el primer 
dia a la responsable del casal (recomanem portar l’import exacte).                                                                                                                                    
MOLT IMPORTANT:                                                                                                                            
Cal adjuntar una fotocòpia, de les dues cares, del  DNI de la mare, pare o tutor/a que signa 
l’autorització i una fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a. 

Observacions:    
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
AUTORITZACIÓ DE PARTICIPACIÓ: 

En / Na (nom i cognoms del pare, mare o tutor/a) ................................................................... 
amb DNI ........................... autoritzo al meu fill/a ..................................................................... 
a participar al casal d’estiu 2019. 

D’acord amb la normativa de Protecció de Dades  europea, Reglament (EU) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell de de 27 d’abril de 2016 (RGPD), dono autorització a La Maleta pel tractament 
de dades personals en els punts que s’especifiquen a continuació:  

Autoritzo l’ús de les dades facilitades en aquesta butlleta, per formalitzar la inscripció al casal.  
Autoritzo a La Maleta a l'enviament de correu electrònics i/o Whattsapp amb informació d'activi-
tats relacionades i/o organitzades per La Maleta.  
Autoritzo la cessió dels drets d’imatge per penjar fotografies i vídeos de les activitats del casal a 
les xarxes socials de La Maleta, a la web de La Maleta o en publicacions d'àmbit educatiu. 
 

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i 
portabilitat de les vostres dades segons es preveu en aquest Reglament, dirigint-vos per 
correu electrònic a l’adreça info@lamaletadelleure.cat  
 
Informem que la NO autorització de l’ús de les dades facilitades en aquesta butlleta,      
comportarà a la nul·litat d’aquesta butlleta i a l’exclusió del vostre fill/a en aquest casal. 
 
Informem que les dades personals del vostre fill/a cedides per la seva inscripció al casal, 
seran destruïdes un cop finalitzada l’activitat  
 
A ............................................... el ..... de............................ de 2019. 
Signatura del pare, mare o tutor/a:              



 

INFORMACIÓ DEL CASAL: 

Dates: Del 25 de juny al 2 d’agost 

Lloc: Escola Terra Nostra Olost 

Edats: A partir de 6 anys. 

Horaris: De les 09:00 a les 13:00     

 

Preus: 

Dades del nen/a 

Nom i cognoms ............................................................................................................................ 

Data de naixement ....................................... Curs escolar ..........................................................  

Adreça .......................................................................................................................................... 

Telèfon de contacte .................................................................................. Mail del pare, mare o 

tutor/a (majúscules)...................................................................................................................... 

Te alguna al·lèrgia o malaltia?      SI        NO        Quina:................................................................ 

* En cas de prendre algun medicament, caldrà omplir una autorització a part. 

 

Autoritzacions: 

Autoritzo al meu  fill/a a participar al casal d’estiu 2019. Faig extensiva aquesta              

autorització a les decisions medicoquirúrgiques  que fos necessari adoptar, en cas d’extrema 

urgència,  sota la pertinent direcció facultativa. 

Autoritzo al meu fill/a a marxar sol/a del casal. 

Autoritzo al meu fill a participar de les sortides que es facin fora del centre. 

 

Altres informacions: 

Sap nedar?................................................................................................................................... 

Talla de samarreta nen/a...................... anys. 

 
SETMANES MARCA LES SETMANES 

Setmana 1, del 25 al 28 de juny.   

Setmana 2, de l’1 al 5 de juliol.   

Setmana 3, del 8 al 12 de juliol.   

Setmana 4, del 15 al 19 de juliol.   

Setmana 5, del 22 al 26 de juliol.   

Setmana 6, del 29 de juliol al 2 d’agost.   

Contacte: 

682653068 

info@lamaletadelleure.cat 

  MATÍ 

1 Setmana 41€ 

2 setmanes 80€ 

3 setmanes 117€ 

4 setmanes 152€ 

5 setmanes 185€ 

6 setmanes 222€ 

Germans 5% de descompte. 

SORTIDES ESPECIALS: 

El grup de grans, aniran de nou a AQUADIVER. 

Donarem més informació de dates i preus  a l’inici del casal. 

Servei de menjador: 

L’horari de menjador serà de les 13:00h a les 15:00h 

Aquest any, s’ofereix la possibilitat de tenir servei de cuina in situ.  

Aquest servei està subjecte a un mínim d’inscripcions que ve marcat per 7 I TRIA. 

  TOT EL CASAL SETMANA ESPORÀDIC 

MENJADOR 231€ 41€ 7,65€ 

Es quedarà a dinar?            SI               NO 

Amb quina freqüència? ........................................................................................................ 

 


