Avda. Olimpia, 15
08500 Vic
Tel. 93 889.57.84
ORGANITZA: SPORTS BEACH CLUB
Carrer Nou, 62 (08500) Vic
Tel. 626944903-609666917
sportsbeachclub@gmail.com

Encercla quin tipus de casal vols fer:

CASAL ESPORTIU (de 7 a 14 anys) CASALET CREATIU (de 2 a 6 anys)
DADES DEL NEN/A:
Nom i cognoms....................................................................................................................
Data de naixement:...................................................Lloc de naixement.............................
Adreça..................................................................................................................................

DADES FAMILIARS:
Nom del pare/mare/tutor1:.................................................................................................
DNI:................................. Telèfon:.................................................................
Correu electrònic.................................................................................................................
Nom del pare/mare/tutor 2:................................................................................................
DNI:.................................. Telèfon:................................................................
Correu electrònic:................................................................................................................
Altres contactes en cas d’emergència (nom, relació i telèfon):
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

INFORMACIÓ PERSONAL DEL NEN/A:
És al·lèrgic/a o intolerant? Si No
A què?.........................................................
Pren algun medicament? Si No
Quin?...............................................................
Administració i dosis:.......................................................................
Pateix alguna discapacitat motriu o psíquica? Si
No
Quina?...........................................................
En cas afirmatiu, necessita monitor de suport o vetlladora? Si
No
Sap nedar per si sol? Si
No

AUTORITZACIONS:
-A participar: Autoritzo el meu fill/a a assistir i realitzar totes les activitats del casal d’estiu
2021.
Faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdiques preses per part d’un facultatiu en
cas d’extrema urgència, a la vegada eximeixo als tècnics i organitzadors de responsabilitat civil
i penal.
A l’administració de medicaments: Autoritzo als monitor/es de l’empresa Sports Beach Club a
administrar al meu fill/filla el següent medicament amb prescripció facultativa.
Nom del medicament:..........................................................................................................
Malaltia pel qual està indicat:..............................................................................................
Durada del tractament:....................................... Dosis:......................................................
Horari:................................... Altres aspectes a destacar:....................................................
-A participar en les sortides de la corresponent setmana escollida.
Autoritzo a l meu fill/a a marxar sol una vegada finalitzat l’horari del casal, durant tot el casal i
sota la seva responsabilitat. Autoritzo No autoritzo
Autoritzo a les següents persones perquè es puguin fer càrrec del meu fill/a al finalitzar les
activitats del Casal.
Nom i Cognoms....................................................................... Telèfon...............................
Nom i Cognoms....................................................................... Telèfon...............................
Nom i Cognoms....................................................................... Telèfon...............................

OBSERVACIONS QUE VOLGUEU APORTAR:

PREUS CASALS:
-

De 9 a 13h/1 setmana: 65€ socis 75€ no socis.
De 9 a 13h/1 setmana a partir de 2 germans: 60€ socis 70€ no socis.
De 9 a 13h/4 setmanes: 235€ socis/275€ no socis.
De 9 a 13h/4 setmanes a partir de 2 germans: 220€ socis 260€ no socis.
De 9 a 13h/5 setmanes: 290€ socis 340€ no socis.
De 9 a 13h/5 setmanes a partir de 2 germans: 265€ socis 310€ no socis.

Servei d’acollida de 07:45h a 9:00h: 10€ socis/setmana i 15€ no socis/setmana
Acollida esporàdica de 07:45h a 9:00h: 5€ socis/dia i 7€ no socis/dia.
El casal es paga al moment de fer la inscripció, no es guarda plaça. En el preu hi entren les
sortides i excursions.
El pagament es podrà fer mitjançant:
-A la recepció del Club en efectiu o targeta de crèdit.
-Transferència bancària al compte del Club Patí Vic ES12 2100 0007 8902 0152 6342, en aquest
cas, s’ha d’enviar el comprovant del pagament en el correu i.serna@clubpativic.cat com a
màxim dins els 3 dies laborables següents després d’haver tramitat la inscripció.
Fora d’aquest termini la inscripció queda anul·lada.

DATES D’ASSISTÈNCIA:
Siusplau marqueu amb una (x) al que correspongui:
Setmana 1 (Excursió trekking pel municipi) del 28 de juny al 2 de juliol ( )
Setmana 2 (Sortida a Anigami) del 5 de juliol al 9 de juliol ( )
Setmana 3 (Sortida al riu) del 12 de juliol al 16 de juliol ( )
Setmana 4 (Sortida parc aquàtic) del 19 de juliol al 23 de juliol ( )
Setmana 5 (Acampada) del 26 de juliol al 30 de juliol ( )
Nom del nen/a...........................................................

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ENTREGAR:
(A la recepció del Club o mitjançant el correu electrònic)
1. Formulari d’inscripció omplert
2. Fotocòpia del DNI o llibre de família del nen/a
3. Fotocòpia del llibre de vacunes
4. Fotocòpia de la targeta sanitària
5. Declaració responsable signada

CAL PORTAR DURANT EL CASAL :
Gorra i crema solar per protegir-nos del sol (posades des de casa)
Banyador, tovallola i xancletes per anar a la piscina.
Ulleres de piscina (opcional)
Esmorzar i aigua
Calçat adequat per a fer esport, no xancletes ni sandàlies.
Està prohibit portar mòbils i/o consoles al casal.

NORMES INTERNES:
A l’entrar al casal es prendrà la temperatura al nen/a, en cas de tenir alguna dècima o febre
haurà de marxar cap casa. Per entrar i sortir del casal és obligatori l’ús de la mascareta. Els
nens/nenes del casal esportiu entraran a les 8:50h per l’entrada principal i sortiran les 13:00h
per l’entrada principal. Els nens/nenes del casalet creatiu entraran a les 9h i sortiran a les
13:10h per l’entrada principal.

Jo......................................................................................................................................... amb
DNI número............................................................. com a mare/pare/tutor del nen/a
.............................................................................................................em faig responsable de la
veracitat de les dades i autoritzacions donades. I em comprometo a que si hi ha alguna variació
a comunicar-ho als gestors del Club. I perquè consti ho signo

Signatura............................................................... A Vic........de.......................de 2021

