INSCRIPCIONS ENGLISH FUN 2022

Dades de l’alumne/a ( omplir amb majúscules)
NOM I COGNOMS : ........................................................................................................................
ESCOLA ON ESTÀ CURSANT EL CURS 2021-22 ...............................................................................
CURS : ................................................ DATA DE NAIXEMENT: .....................................................
ADREÇA: .........................................................................................................................................
NOM I COGNOMS DEL PARE/ TUTOR: ...........................................................................................
NOM I COGNOMS DE LA MARE/TUTORA: ......................................................................................
TELÈFONS:

E.MAIL: ...........................................................................................................................................
EN CAS D’EMERGÈNCIA AVISEU A:
1.

2.

3.

TELÈFONS:

SI
NO
AUTORITZO AL MEU FILL/A A MARXAR SOL DEL CENTRE
DADES DE LA/ES PERSONA/ES QUE VINDRÀ A RECOLLIR EL NEN/A:
NOM I COGNOMS: .............................................................. DNI: ...................................................
NOM I COGNOMS: .............................................................. DNI: ...................................................
OBSERVACIONS ADDICIONALS que haguem de conèixer: al·lèrgies (algun tipus de menjar, clor...)
malalties, alguna dificultat, etc.

Autorització per a les sortides programades:
Jo, ........................................................................................... com a pare/mare de
..................................................................... li autoritzo per realitzar les sortides
municipals programades al English fun ( us informarem prèviament)
Firma:

DADES DE PAGAMENT:
MARQUEU AMB CREUS LES OPCIONS QUE FARÀ L’ALUMNE:

SETMANA
27 juny – 1 juliol
4-8 juliol
11-15 juliol
18.22 juliol
25-29 juliol

MATÍ DE 9:00 -13:00

52€

. 5% de descompte per al segon germà i successius.
. Pagament via domiciliació bancària: primer 50% 15 de juny i segon pagament 50% 1
de juliol
NÚMERO DE COMPTE BANCARI ON GIRAR EL REBUT (IBAN):
EL REBUT TORNAT IMPLICARÀ UNA DESPESA DE RETORN

Autoritzo a FEDAC-CANET a fer efectiu el gir del rebut en aquest número de compte 15
de juny el 50% i el 1 de juliol el 50% de la part restant.
Un cop fet el primer pagament quedarà la plaça reservada i no es retornarà la quantitat
abonada.
- Autoritzo a FEDAC-Canet a transportar el meu fill/a en cas d’accident a l’hospital
més proper de la zona (via transport sanitari).
- Autoritzo a Fedac-Canet a realitzar fotografies durant les activitats de lleure i
poder fer-ne ús a les xarxes de l’escola.
Firma del pare/mare/tutor :

............................................................................................................................................

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: 10 de juny de 2022
Les inscripcions complimentades s’hauran d’enviar per correu electrònic a
a8015296@xtec.cat o entregar directament a recepció de l’escola
Si l’alumne/a no pertany al centre FEDAC-Canet, adjunteu una còpia de la targeta
sociosanitària, llibre de vacunes i DNI del pare/mare/tutor
Aprofitem també per facilitar-vos el telèfon de contacte on podreu trucar per qualsevol
dubte. Tel: 937940790 horari de 9h a 17h

