Inscripcions
Del 21 de novembre al 13 de desembre de 2016.
Per tal de formalitzar la inscripció cal que feu l’ingrés al número de compte de Banc
Sabadell ES43 0081 7013 9400 0134 0640 a nom del nen/a i fer arribar el resguard
d’ingrés i el full d’inscripció a la secretaria de l’AFA (Vicky, coordinadora d’activitats
extraescolars) de 16.30 a 18.30h o a les oficines de CET10 (Rambla Guipúscoa, 23-25
baixos 3) en els dies abans esmentats.
També podeu realitzar la inscripció a través de la nostra pàgina web:
www.fundaciócet10.org

Normativa del casal i devolucions
L’obertura del grup queda condicionada a un mínim d’inscripcions. Per a qualsevol retorn
econòmic s’haurà d’haver abonat la quantitat íntegra de l’activitat i tramitar la baixa a les
oficines de CET10 abans de començar-la. Si es tramita 10 dies naturals abans del seu inici
es retornarà el 80% de l’import final. En posterioritat a aquesta data es retornarà el 50%
amb justificant mèdic, on especifiqui la impossibilitat de realitzar l’activitat escollida.
Important: un cop s’iniciï l’activitat no es retornarà cap quantitat.

Del 23 de desembre
al 5 de gener
Tria els teus dies!

En/na



DNI

Horari: de 9 a 17h. Preu: 22,00€
Realitzarem un ventall d’activitats d’expressió corporal: balls, danses… I també alguns tallers
artístics.

Autoritzo al meu fill/a a realitzar les activitats programades del casal de Nadal

Nom i cognoms



23 de desembre - TALLER: SOM ARTISTES!

27 de desembre - TALLER: AVENTURES A LA SELVA

Horari: de 9 a 17h. Preu: 22,00€
Farem activitats que tenen com eix temàtic la selva. Amb l’objectiu de que els infants gaudeixin dels
tallers a l’hora que aprenen les particularitats d’aquest entorn.

Adreça
CP

Municipi

Província


Telèfon

Telèfon mòbil 1

Telèfon mòbil 2

E-mail



Curs escolar

Data de naixement

29 de desembre - TALLER: CUINEM A L’ESCOLA!

Horari: de 9 a 17h. Preu: 22,00€
Farem tallers de cuina, sense la utilització de foc ni coccions, per tal de preparar els nostres postres
del dinar!

Número TISS (CAT SALUT)
Escola



Observacions
Es vol fer acollida? Si

28 de desembre – SORTIDA: MOU-TE I MULLA’T AL CEM BAC DE RODA

Horari: de 9 a 17h. Preu: 22,00€
Al CEM Bac de Roda ens banyarem a la piscina Indoor i realitzarem activitats al pavelló: sessions
dirigides de ball i multi esportives… Tot adaptat a les diferents edats.

30 de desembre – SORTIDA: SALTA i GIRAVOLTA AL SALTING CET10

Horari: de 9 a 17h. Preu: 22,00€
Al Salting CET10 els infants d’Educació Infantil i Primària ens divertirem saltant als llits elàstics, les
cistelles de bàsquet I la piscina d’escuma!

No

Indiqueu amb una creu les opcions desitjades:
23 de desembre - TALLER: SOM ARTISTES! - Preu: 22,00€
27 de desembre - TALLER: AVENTURES A LA SELVA - Preu: 22,00€
28 de desembre - SORTIDA: MOU-TE I MULLA’T AL CEM BAC DE RODA - Preu: 22,00€
29 de desembre - TALLER: CUINEM A L’ESCOLA! - Preu: 22,00€
30 de desembre - SORTIDA: SALTA i GIRAVOLTA AL SALTING CET10 - Preu: 22,00€
2 de gener - TALLER: VIATGE ESPACIAL - Preu: 22,00€
3 de gener - SORTIDA: SALTA i GIRAVOLTA AL SALTING CET10 - Preu: 22,00€
4 de gener - SORTIDA: MACROGIMCANA AL CEM BAC DE RODA - Preu: 22,00€
5 de gener - CONSTRUIM L’ARBRE DELS DESITJOS - Preu: 19,50€

Signatura:

Data:



Horari: de 9 a 17h. Preu: 22,00€
Amb l’ajuda de la Marta l’Astronauta farem un recorregut espacial on viatjarem a diferents planetes i
coneixerem què és el que passa en ells.



3 de gener – SORTIDA: SALTA i GIRAVOLTA AL SALTING CET10

Horari: de 9 a 17h. Preu: 22,00€
Al Salting CET10 els infants d’Educació Infantil i Primària ens divertirem saltant als llits elàstics, les
cistelles de bàsquet I la piscina d’escuma!


D’acord amb allò disposat en l’article 5 de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal,
COL·LECTIU D’ESPORT PER A TOTHOM 10 CLUB, disposa d’un fitxer de dades de caràcter personal, comunicat al Registre
General de Protecció de Dades, en el que són recollides i tractades les dades que vostè ens facilita, consentint i acceptant
la cessió de les mateixes a COL·LECTIU D’ESPORT PER A TOTHOM 10 CLUB, per tal de permetre les gestions derivades de
la seva sol·licitud i la publicitat dels nostres serveis. D’acord amb el que disposa la LO 15/1999, poden exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte aquestes dades al correu electrònic administracio@cet10.com
No accepto l’alta per rebre el butlletí.
No accepto l’ús de les imatges que es puguin realitzar durant l’activitat per part de COL·LECTIU D’ESPORT PER A
TOTHOM 10 CLUB per donar suport visual a la nostra web, xarxes socials, documentació corporativa i publicitària.

2 de gener – TALLER: VIATGE ESPACIAL

4 de gener – SORTIDA: MACROGIMCANA AL CEM BAC DE RODA

Horari: de 9 a 17h. Preu: 22,00€
Entre tots i totes preparem i gaudirem d’una Macro gimcana cooperativa on els màxims protagonistes
serem nosaltres.



5 de gener - TALLER: CONSTRUIM L’ARBRE DELS DESITJOS

Horari: de 9 a 15h. Preu: 19,50€
Farem un arbre dels desitjos per a que els infants puguin expressar els seus desitjos per aquest nou
any 2017.

