CASAL D’ESTIU SOM·RIU 2022
Edats: Adreçat a infants que han cursat P-3 fins a 6é de primària. Les activitats
s’adapten a totes les edats.
Horaris i lloc: El casal s’inicia el dilluns 4 de juliol i conclou el divendres 29 de juliol i
està organitzat per setmanes. L’horari és de dilluns a divendres de 9:00h a 13:00h del
matí. El punt de trobada matinal serà a la Plaça 1 d’Octubre.
Inscripcions: Del dimecres 8 de juny al dimecres 22 de juny a les oficines municipals
en horari d’oficina: 11h a 13h. S’ha de portar tota la documentació necessària:
Fotocopia de la targeta sanitària i del carnet de vacunes
Fotocopia del carnet d’identitat
Pagament: El pagament es realitzarà en efectiu a les oficines municipals en el moment
de la inscripció o per transferència bancària al compte ES33-0182-5634-1902-0000-6923
(Ajuntament de Riba-roja d’Ebre) amb el concepte: CASAL ESTIU + NOM I
CONGOM DE L’INFANT
Què cal portar?
Esmorzar i aigua cada dia
Samarreta i gorra del Casal i calçat adequat i còmode
Banyador posat de casa i xancletes a la bossa cada dia
Si es realitza alguna activitat especial s’avisarà mitjançant una nota informativa.

Preu per setmana

Preu infant

Preu segon infant

25€

20€

Preu tercer infant o
més
15€

Activitats:
L’eix conductor del Casal 2022 serà “AVENTURA’T”. A través del joc, els infants, de
manera cohesionada, gaudiran de diferents activitats: gimcanes, jocs, esports, tallers,
activitats aquàtiques... Per tal de tenir el màxim de comunicació amb les famílies,
enguany també obrirem 4 grups de Whatsapp, un per cada grup, i cada dia us
explicarem les novetats i els canvis que puguin succeir.
Equip:
Directora – Marina Castellví Monitores –Anna Mesa, Laia Bagés, Joanna Blanca i
Ferran Rufat.
Reunió informativa: Dimarts 07 de juny a les 19.00h a la segona planta de
l’Ajuntament.

CASAL D’ESTIU SOM·RIU 2022
FULL D’INSCRIPCIÓ

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

Edat:
CP/Població:
Telèfon mòbil:

Curs:

SETMANES:

3/4 (pit 32cm)

1ra setmana (4-8 juliol)

5/6 (pit 35cm)

2na setmana (11-15 juliol)

7/8 (pit 39cm)

3ra setmana (18-22 juliol)

9/10 (pit 43cm)

4ta setmana (25-29 juliol)

11/12 (pit 46cm)
S (pit 48cm)
M (pit 50cm)
L (pit 54cm)

3/4 5/6 7/8 9/10 11/12

AUTORITZACIÓ FAMILIAR
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 del 04 DE JULIOL AL 29 DE JULIOL 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 a la directora a deixar sortir el meu fill sol/a.

CASAL D’ESTIU SOM·RIU 2022
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 2022
organitzat per l’ajuntament de Riba-roja d’Ebre. Aquesta autorització és vàlida des del
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

CASAL D’ESTIU SOM·RIU 2022
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 del dia de la signatura de la present fins a finalitzar el
casal.

A ________________________, ______de ___________ de 20_____

Signatura del Pare, Mare o Tutor legal

CASAL D’ESTIU SOM·RIU 2022
FITXA MÈDICA PER PARTICIPANTS EN ACTIVITATS DE LLEURE
Nom i cognoms:
Data de naixement:
Malalties que té sovint
Mal de panxa
Mal de cap
Otitis
Angines
Faringitis
Refredats
Hemorràgies
Al·lèrgies
Enuresi
Mareig

El meu fill/a sap nedar.
Quan camina es cansa aviat?...........................
S’ha posat totes les vacunes que li pertoquen?..................................
Data última dosi antitetànica...................................
Pren algun medicament?..............................
Observacions:

Signatura del pare/mare o tutor:

Lloc i data....................................................

CASAL D’ESTIU SOM·RIU 2022
AUTORITZACIÓ DE MOBILITAT
Degut a que, enguany, el casal transcorrerà en diferents punts fixes de la població i hi ha
diferents excursions programades al llarg de tota l’estada,
Jo____________________________________________________________________,
amb

DNI_______________________________________ autoritzo que

el

meu

fill/filla________________________________________________pugui desplaçar-se i
romandre en l’espai públic durant el casal d’estiu 2022 organitzat per l’ajuntament de
Riba-roja d’Ebre. Aquesta autorització és vàlida des del dia de la signatura de la present
fins a finalitzar el casal.
Aquesta autorització em fa sabedor que, en cas d’accident, el casal d’estiu 2022 compta
amb les assegurances pertinents, i em compromet a no reclamar cap compensació,
pagament, i/o indemnització a l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre.

A __________________________, ________de ________________ de 20______

Signatura del Pare, Mare o Tutor legal

