Benvolguts pares i mares, us presentem el casal d’estiu 2017:
Edats: El casal s’adreça a nens i nenes de P-4 fins a 6è. Les activitats s’adapten a totes
les edats.
Horaris i lloc: La durada del casal és del 26 de juny al 4 d’agost organitzat per
setmanes. De dilluns a divendres de 10 h a 13 h (casal de matí), de 16 h a 19 h (casal de
tarda) i de 21:30 h a 23:30 h (casal de nit). El casal es realitzarà en diferents
equipaments municipals.
Inscripcions: S’ha d’adjuntar tota la documentació necessària i entregar-la a
l’ajuntament de Riba-roja d’Ebre abans del dia 22 de juny:
Full d’inscripció omplert i signat.
Fotocòpia de la targeta sanitària i del carnet de vacunes.
Fotocòpia del carnet d’identitat.
Autorització de drets d’imatge.
El pagament es realitzarà a l’ajuntament en el moment de formalitzar la inscripció.
Els nenes i nenes que estiguin inscrits a tot el casal i/o a natació (on l’horari interfereixi
amb el casal d’estiu) tindran un descompte del 10%.
Què cal portar?
Cada dia, l’esmorzar, excepte quan ho diguin els monitors.
Bata o roba que es pugui embrutar.
Gorra, roba i calçat còmode.
Dies de piscina: xancletes, bracets o bombolla, i crema solar posada de casa.
Si es realitza alguna activitat especial s’avisarà mitjançant una nota informativa. Els
nens amb quadern poden portar-lo tot i que no és l’objectiu del casal ser un espai on
es realitza repàs.

Preu per setmana - matí
Preu per setmana - tarda
Preu per setmana – nit

Preu infant
20€
20€
12€

Preu segon infant o més
19€
19€
11€

Les Places són limitades i es tindrà en compte l’ordre d’inscripció. En cas de no cobrir algun
dels torns amb el mínim de nens, l’activitat no es realitzarà.

Activitats:
Jocs i dinàmiques de grup que facilitin la cooperació, participació i relació entre els
nens. Pràctica d’esports, jocs tradicionals i de psicomotricitat. Activitats d’aigua i jocs
de piscina. Tallers, manualitats i activitats didàctiques de reforç.
Activitats de nit: a la zona del pavelló municipal d’esports es realitzaran diferents
activitats com zumba, balls, gimcana, jocs nocturns, etc.
Reunió Informativa: Dijous 22 de juny a les 19:00 h a Zona Líquida.

FULL D’INSCRIPCIÓ:

Nom:
Cognoms:
Data de naixement:
Adreça:
Telèfon Fix:
Correu electrònic:

Edat:
CP/Població:
Telèfon mòbil:

Curs:

AUTORITZACIÓ PATERNA:
Jo, ______________________________________________________________________ com
a pare/mare/tutor autoritzo al meu fill/a perquè assisteixi Al casal d’estiu de Riba-roja d’Ebre
que es realitzà els dies del 26 DE JUNY AL 4 D’AGOST amb les condicions que s’estableixen.
Aquesta autorització es fa extensiva a les decisions que l’equip pugui prendre davant de
qualsevol qüestió (malaltia, accident,...).

( DNI i signatura del pare, mare o tutor)

Autoritzo al monitor/a a deixar sortir el meu fill sol/a.

Autorització drets d’ imatge
L’ajuntament de Riba-roja d’Ebre disposa durant els dies de casal de càmeres fotogràfiques i
de vídeo per poder fer un recull de les seves activitats.
En aquest recull s’hi poden ubicar imatges en les quals apareguin individualment o en grup
nens i nenes realitzant esmentades activitats.

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat
per la llei 5/1982 de 5 de Maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge, aquest agrupament demana consentiment als pares o tutors legals dels nens/es
per poder realitzar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles on aquests i aquestes
siguin clarament identificables.
Jo,_________________________________________________________________________,
amb DNI_______________________________________ autoritzo que la imatge del meu
fill/filla_______________________________________________________________________
pugui aparèixer en fotografies o vídeos corresponents a activitats educatives durant el casal
d’estiu 2016 organitzat per l’ajuntament de Riba-roja d’Ebre. Aquesta autorització és vàlida
des de el dia de la signatura de la present fins a finalitzar el casal.
Les imatges podran ser difoses en qualsevol mitjà (TV, premsa, Internet, mitjans externs,
material promocional, publicitat, xarxes socials...). La distribució podrà efectuar-se únicament
amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre l’activitat del centre.
Aquesta autorització és completament gratuïta, i em comprometo a no reclamar cap
compensació, pagament, i/o indemnització a canvi del permís acordat amb l’ajuntament de
Riba-roja d’Ebre per a la utilització de la meva imatge o de la persona a qui represento.

A __________________________, ________de ________________ de 20______

Signatura del Pare, Mare o Tutor legal

Autorització de salut
Marqueu amb una creu en cas que SI autoritzeu a l’ajuntament de Riba-roja d’Ebre a qualsevol
d’aquests dos aspectes referents a la salut de l’infant.

Jo,___________________________________________________________________________
amb DNI____________________________________________ com a mare, pare o tutor legal
de __________________________________________________________________________
Autoritzo:

 A traslladar el seu fill/a en el vehicle privat destinat a l’ús d’emergències, amb les mesures
de seguretat pertinents.
 A què el personal responsable del casal administri la medicació que s’indiqui en un
document per escrit en el moment del inici del casal.

Aquesta autorització és vàlida des de el dia de la signatura de la present fins a finalitzar el
casal.

A ________________________, ______de ___________ de 20_____

Signatura del Pare, Mare o Tutor legal

