FITXA DE PREINSCRIPCIÓ CASAL D’ESTIU 2020

DADES PERSONALS DEL NEN/A
1r COGNOM:
2n COGNOM:
NOM:
DATA DE NAIXEMENT:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
NOM PARE I MARE:
TELÈFON:
EMAIL:
ESCOLA:

•

EDAT:
C.P.:
TELF. D’URGÈNCIA:
CURS ESCOLAR:

Senyaleu amb una X les setmanes necessàries i ompliu les diferents opcions de
casal a escollir.

SETMANES DEL CASAL

HORARIS

ACOLLIDA DINAR

DEL 29 DE JUNY AL 3 DE JULIOL
DEL 6 AL 10 DE JULIOL
DEL 13 AL 17 DE JULIOL
DEL 20 AL 24 DE JULIOL
DEL 27 AL 31 DE JULIOL
DEL 31 D’AGOST AL 4 DE SETEMBRE

COLÒNIES DEL 13 AL 17 DE JULIOL

INFORMACIÓ:
Habilitem l’adreça de correu casalsantaeulalia@kampikipugui.org per tal d’enviar-nos la
preinscripció o contactar amb nosaltres per a qualsevol dubte.
Els correus amb sol·licituds de preinscripció es revisaran durant el període d’inscripció del
25 al 29 de maig per els infants de les escoles Provençana, Bernat Desclot i Milagros
Consarnau i del 1 al 10 de juny per la resta de infants interessats d’altres escoles, de
9h a 13h del matí de dilluns a divendres i se us farà un retorn del correu confirmant la plaça
pels torns sol·licitats. Amb el correu de conformitat se us enviaran les instruccions per com
formalitzar la inscripció.
Donades les circumstancies actuals no podem garantir que el casal finalment es realitzi en
les dates previstes ni en quines condicions (sortides, piscina, menjador, etc.), ja que haurem de
seguir la normativa vigent per part de l’Ajuntament i autoritats sanitàries en cada moment.
Per això, aquest any el primer pagament no es farà fins a mitjans de Juny, moment en que
esperem tenir total la informació relativa al funcionament definitiu del CASAL 2020.
El casal d’estiu 2020 tindrà les places reduïdes a 30 infants per grup, així que en total per
setmana podrem acollir un màxim de 210 infants entre les dues escoles.

L’Hospitalet de Llobregat, a ..................de....................................................de 2020
Signatura del pare/mare o tutor/a:

