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Tots els pares i mares
poden seguir les activitats
del Casalet d’Estiu de Sant Gregori
al Diari del Casal dins la web:

www.plagesport.com

d ’esti

Per a més informació:

info@plagesport.com
609 062 332 (9h- 18h)
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Sala Mediterrània del Centre Cívic.
el 22 de maig a les 19:00 hores

Ajuntament de
Sant Gregori

www.plagesport.com

D’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal (Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal),
us informen que les dades que figuren a la fitxa d’inscripció del casal d’estiu
formen part d’un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de Sant
Gregori. Si desitgeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les
vostres dades, adreceu-vos a les oficines de l’Ajuntament de Sant Gregori,
Avda. Girona, 33 de Sant Gregori, província de Girona.

Sant Gregori
*2019*

Presentació del
Casalet
El casal d’estiu de la Llar d’Infants es mourà dins del
joc mitjançant l’experimentació, la manipulació, la
motivació, la creativitat, l’interès, la iniciativa, etc. Un
espai de descans, entretenimient, diversió i desenvo-

Horari
Matí de 9:00 a 12:00 h.
Matí i Tarda de 09:00 a 17:00h.
Servei d’acollida matí de 7:30 a 9:00h
Recollida migdia de 12:00 a 12:30h
Recollida tarda de 15.00 a 17.00h

lupament personal a partir d’un lleure educatiu i de
qualitat. Setmana a setmana, mitjançant una mascota, gaudiran d’activitats i racons molt engrescadors:
jocs d’aigua, jocs de manipulació i experimentació,

Cal portar

psicomotricitat, contes i titelles, jocs de construcció,
instruments, cançons… Un estiu molt divertit!

Roba còmoda, una muda de recanvi, bolquers,
tovalloletes, tovallola petita, pitet…

Inscripcions
29 d’abril al 15 de juny.

Posteriorment segons places disponibles

PLAGESPORT / info@plagesport.com

Ajudes
Ajudes per a germans empadronats i residents al
municipi de Sant Gregori i opcions de mes complet
(juny/juliol o juliol):
Famílies nombroses i monoparentals (cal aportar
el carnet corresponent): 15% de descompte
Inscripció de dos o més fills al mateix temps al
casal: 15% de descompte
Atur o sense prestació d’atur i altres: cal sol·licitar-ho a l’Ajuntament de Sant Gregori que derivarà
el cas als Serveis Socials per avaluar l’ajuda.
Pagament fraccionat: Les famílies que ho sol·licitin
poden demanar el pagament fraccionat en dos
terminis. El 50% al moment de la inscripció i el 50%
el dia 1 de juliol (cal especificar número de compte)
Els descomptes no seran acumulables.

Butlleta inscripció i autorització casalet d’estiu
Nom_

Curs_

Cognoms_
Adreça_
Població_
Telèfon /01_

C.P._
T./02

Cedeixo els drets d’imatge del meu fill o filla durant les activitats
del casal d’estiu 2019, podent ésser publicades exclusivament
als canals de comunicació autoritzats i regulats amb finalitats
informatives i de difusió del casal.

Al·lèrgies_
Observacions mèdiques_
Altres_
ADJUNTAR FOTOCÒPIA TARGETA SANITÀRIA, FOTOCÒPIA
VACUNES I JUSTIFICANT DEL PAGAMENT
Jo...............................................................................................................
amb DNI......................................com a mare, pare i/o tutor
de............................................ autoritzo a participar a l'activitat del
casal d'estiu de Sant Gregori 2019 per la persona que tingui la
pàtria potestat del menor. Així mateix, faig extensiva aquesta
autorització a les decisions mèdica-quirúrqiques que calgui
adoptar en cas d'extrema urgència, sota la direcció facultativa
pertinent, si ha estat impossible la meva localització.

Pagament
Fraccionar pagament (2 terminis segons full informatiu)
BIC:___________________________________
Nº Compte IBAN: __________________________
Transferència a: ES82 2100 8168 4902 0002 0467
BIC: CAIXESBBXXX
Concepte: Casal d’estiu 2019 / Nom i Cognoms nen/a

OPCIONS

Sant Gregori
9.00 - 12.00 h.

A) Juliol

50,00 €

92,8 €

198,00 €

368,32 €

70,00 €

129,92 €

(del 25 de juliol al
31 de juliol)

B) Agost

(del 01 d’agost al
31 d’agost)

C) Setembre

(del 02 de setembre al
10 de setembre)

Dinar esporàdic

BERENAR

9.00 - 17.00 h.

11,00 €

(NO inclòs opcions anterior, es paga
en virtut de la seva utilizació).

9.00 - 12.00 h.

1,45 €/dia
9.00 - 17.00 h.

Setmana 4 dies

40,00 €

74,24 €

Setmana 5 dies

50,00 €

92,80 €

del 29/07
al 02/08

de 12/08
al 16/08

del 05/08
al 09/08

del 19/08
al 23/08

del 26/08
al 30/08

(*) Es poden escollir un màxim de 4 setmanes seguides.
(**) Inclòs en el preu

Servei d’acollida
de 7.30h a 9.00h (**)

Familia nombrosa
o monoparental

DATA i SIGNATURA AUTORITZACIÓ
dels pares o representants legals:

*Cal portar el full d’inscripció a l’oficina de PLAGESPORT,
Av. Girona 91, Bxs. 17150 Sant Gregori o via e-mail
info@plagesport.com

X

Marcar les opcions i caselles corresponents amb una X.

