
                                             

INSCRIPCIÓ ENGLISH SUMMER CAMP 2014              

                                   
        

Inscripcions: del del 19/5 al 30/5. Per email o a l'escola Taula Rodona. 

1. Dades nen/a 

Nom_______________________________Cognoms________________________________________

Data de Naixement_______________Escola_______________________________Curs actual_______

Telèfons:_____________________Email__________________________________________________

Té alguna al·lèrgia? Quina?_____________________________________________________________

Té alguna malaltia? Quina?_____________________________________________________________

Ha de prendre algun medicament? Si és imprescindible que el prengui durant l´horari del camp, cal  
que  adjunteu a la fitxa una autorització signada pel pare/mare on consti el medicament, la dosi i  
l’horari_____________________________________________________________________________

Observacions o coses a tenir en compte__________________________________________________

___________________________________________________________________________________

2. Torns i Preus

Setmanes escollides Acollida Matí 13:00 Dinar 
15:00

Tarda 
17:00

25/6 al 27/6

30/6 al 4/7

7/7 al 11/7

14/7 al 18/7

21/7 al 25/7

28/7 al 31/7

Precio Calculado

Descomptes:

 5 % pel 2n germà i 10 % pel 3er germà,  5 % nens del English Afterschool, 5€ /setmanes més de 3 
setmanes consecutives.

Horari Preus €

Acollida 07:30 a 9.00 15/ setmana, (setmana 1 -11,20€)

Mati 9.00 a 13:00
86/ setmana

( 25/6 -  52/ setmana)

Dinar 13.00 a 15.00 36/ setmana

Tarda 15.00 a 17.00
27/ semana

( 25/6 -  16/ setmana)



3. Autorització del pare/mare/ tutor/a

En/na____________________________________

Com a pare/mare/tutor de ____________________

L’autoritzo a participar en les activitats del Summer Camp 2014, incloses les que es puguin realitzar 
fora  dels  espais  habituals,  i  també  faig  extensiva  aquesta  autorització  a  les  decisions  
medicoquirúrgiques que siguin aconsellades per un facultatiu.

4.  Autorització de fotos

Durant el casal ens agradaria prendre algunes fotos de les activitats que els nens aniran realitzant per  
elaborar un petit informe al cap de cada setmana.

                               Si    □  Se li pot fer fotos durant el casal

                               No  □  Se li pot fer fotos durant el casal

5. Forma de pagament

Es prega es faci l’ingrés del torn escollit al compte corrent abaix indicat, on consti el nom i cognoms 
del vostre fill/a.

Compte: English Summer Camp
Banco Sabadell
C.C.C : 0081-0073-15-0001496159

Molt important: 

Per confirmat la plaça cal portar aquesta fitxa, una  fotografia del nen/a, una fotocòpia de la cartilla  
de la seguretat social  abans del  31 maig. Fer efectiu el pagament al compte indicat un cop hagi 
rebut la confirmació d'un número de reserva. 

L’anul·lació de la inscripció per part de l’interessat abans de començar el Summer Camp suposarà la 
devolució d’un 75% de l’import del torn escollit.

C/Oreneta 31- 08192 Sant Quirze del Vallés
691173763
Newenglishforschools@gmail.com


