
 
 

Signatura mare / pare / tutor legal  Cardedeu a data _______de________de 2014 

FULL D’INSCRIPCIÓ AL CASAL D’ESTIU 2014 A L’ESCOLA CAN MANENT 

INFORMACIÓ DEL NEN/A 
 

Nom i cognoms:       

Curs:       Edat:       Telèfon:       Mòbil:       

Adreça:       

Població:       Codi Postal:       

Nom mares / pares / 
tutors legal:       

Correu electrònic:       
Altres dades de 

contacte:       
 

AUTORITZACIÓ MATERNA / PATERNA / TUTOR LEGAL 

En/Na _____________________________________________ amb DNI núm. _____________________  

com a  Mare  Pare  Tutor/a autoritza en/na ____________________________________________ 

a assistir al casal d’estiu a l’ESCOLA CAN MANENT en les condicions establertes pel servei en la modalitat escollida a continuació: 
 

MODALITAT DE MENJADOR A INSCRIURE’S 
 

Marcar amb una creu X la modalitat desitjada. Marcar un sol requadre. 

Modalitat  Matí  Matí + Menjador  Matí + Tarda  Matí + Menjador + Tarda  
 

 

Marcar amb una creu X les setmanes a inscriure’s. Marcar tants requadres com setmanes es vulgui inscriure l’alumne. 

Setmanes 
 del 25 juny (3 
dies) 

 del 30 
juny 

 del 7 
juliol 

 del 14 
juliol 

 del 21 
juliol 

 del 28 agost 
(*) 

 

 

(*) La setmana del 28 de juliol podria cancel·lar-se si no hi ha un mínim d’inscripcions 
 

REQUERIMENTS ALIMENTARIS ESPECÍFICS PELS INSCRITS AL MENJADOR 

Al·lèrgies (*)  Si Indicar: 

Intoleràncies (*)  Si Indicar: 

Altres  Si Indicar: 

Medicacions habituals  Si Indicar: 

(*) Adjuntar certificat mèdic 

Observacions: 

                

 
 

AUTORITZACIÓ A L’ÚS DE FOTOGRAFIES I IMATGES DE L’ALUMNE 

 Si   No 

L’autorització a l’ús de fotografies i imatges respectuoses de l’alumne per part de Casolem SL comprèn l’ús d’aquestes per a fins vinculats 
al casal d’estiu i a la informació i promoció d’aquestes activitats incloent la publicació a la Web pública de Casolem SL. En cap cas 
Casolem SL proporcionarà noms d’alumnes ni cap tipus d’informació particular. 

PAGAMENT PER DOMICILIACIÓ – DADES BANCCÀRIES 

NÚMERO DE COMPTE 

Banc  Sucursal  DC  Número de compte 

                       
 

 

Entitat:       Població:       

Nom del titular:       

 
El cobrament es farà per anticipat al maig del 2014. Els rebuts retornats sense causa justificada i que no siguin 
esmenats abans de l’inici del casal poden fer que l’alumne no pugui participar en el mateix.  
La comissió de despeses per devolució de rebut bancari pot arribar a ser de fins a 15 €. 

 



 
 

Signatura mare / pare / tutor legal  Cardedeu a data _______de________de 2014 

 
PAGAMENT PER TRANFERÈNCIA O INGRÉS A COMPTE 

EL PAGAMENT S’HAURÀ DE FER AL SEGÜENT COMPTE DEL BANC DE SABADELL: 

Banc  Sucursal  DC  Número de compte 

0 0 8 1  0 0 4 0  4 0  0 0 0 1 2 4 8 9 3 3 
 

 
Si us plau, us preguem que en el concepte del pagament indiqueu el nom i cognom de l’inscrit indicant que és pel casal d’estiu. 
El pagament s’ha de fer abans de la fi del mes de maig del 2014. En cas contrari l’alumne no podrà participar en el casal 
d’estiu.  
 

HORARI DEL SERVEI 

 
 Durada del servei:  del 25 de juny al 25 de juliol  

(S’estudiarà fer el casal del 28 de juliol al 1 d’agost si hi ha suficient demanda) 

 Dies de servei:  de dilluns a divendres 

 Taula d’horaris: 

Franges horàries de servei Horari 

Acollida de matí De 7:30h a 9:00h 

Servei de matí De 9:00h a 13:00h 

Menjador De 13:00h a 15:00h 

Servei de tarda De 15:00h a 16:30h 

Acollida de tarda De 16:30h a 18:00h 

 

QUADRE DE CONDICIONS I PREUS 

 
 Les inscripcions es fan per setmanes senceres en el període de vigència del servei establert. Els preus proveïts són en base al 

número de setmanes (d’1 a 5) i la modalitat en què s’ha inscrit l’alumne. Com a més setmanes s’inscrigui millor preu per 

setmana. 

 Servei d’acollida matí o tarda 5 €/setmana (1 €/dia). 

 Descompte de 10 € a partir del segon germà inscrit a un mínim de 3 setmanes. 

 Els usuaris no inscrits al menjador, en podran fer ús esporàdic previ avís i pagament per un import addicional de 7,65 € per 

dia. 

 Aquests preus inclouen l’IVA corresponent. 

 
Nº setmanes Matí Matí + Menjador Matí + Tarda Matí + Menjador + Tarda 

Sols setmana juny (3 dies) 40,00 € 60,55 € 45,00 € 65,55 € 

1 setmana de 5 dies 51,00 € 85,25 € 58,00 € 92,25 € 

2 setmanes 91,00 € 145,80 € 103,00 € 157,80 € 

3 setmanes 136,00 € 225,05 € 155,00 € 244,05 € 

4 setmanes 173,00 € 296,30 € 199,00 € 322,30 € 

5 setmanes 200,00 € 357,55 € 233,00 € 390,55 € 

Setmana del 28 juliol (*) 51,00 € 85,25 € 58,00 € 92,25 € 

 
Dades de contacte: 

 casolem@casolem.cat 

 627 458 363 

 

 

En compliment d’allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es posa en coneixement del client 

que les seves dades personals així com les del menor que representen es troben sotmeses a tractament informàtic i són recollides en un fitxer propi de 

dades automatitzades, que l’ empresa gestiona directament i manifesta el compromís de discreció i confidencialitat sobre les mencionades dades, respecte 

de les quals es compromet en tot cas a respectar i facilitar al client l’ exercici dels seus drets d’ accés, rectificació, cancel·lació i oposició, informant-li de la 

seva voluntat expressa a través d’un escrit dirigit al domicili social de la mercantil Casolem, SL. 

mailto:casolem@casolem.cat

