
INSCRIPCIÓ CASAL  D´ESTIU 2022    

ALUMNE 

Nom:  ______________   Cognoms: ____________________________________________ 

Edat: _______    Data de naixement:  ___________________________________________ 

Adreça: ___________________________________Població: _______________________ 

Telèfons: ________________________________________________________________ 

email: __________________________________________________________________ 

Pateix alguna al·lèrgia? __________    Quina? ____________________________________ 

Pren alguna medicació? __________  Quina? ____________________________________ 

Observacions: ______________________________________________________________ 

Germans al Casal? __________ 

PARE/MARE o TUTOR/A 

Nom  pare/tutor:       _________________________________________________________ 

Nom mare/tutora:     _________________________________________________________                  

  Del  27  de  juny al   1 de juliol                               Horari       ______ 

Del    4  de  juliol al   8  de juliol                             Horari      ______ 

 Del   11 de   juliol al  15 de  juliol                           Horari      ______ 

 Del  18 de  juliol al  22 de  juliol                              Horari      ______ 

 Del  25 de  juliol al  29 de  juliol                             Horari      ______ 

 

PREU TOTAL :  ______________   - 75  (BESTRETA)  =     _______________ 

Descompte 5% per germà ( no vàlid per dies esporàdics ni pack juny-juliol) 

 



- Enviar comprovant, com a concepte el nom  i cognoms de l´infant, a

info@canpidelaserra.es

- La plaça quedarà confirmada un cop realitzada una bestreta de 75

euros i enviada tota la documentació .

- Adjuntar fotocòpia de la Targeta Sanitària.

- Autoritzacions signades.

- Abans de realitzar el pagament cal confirmar l´existència de places.

Codi IBAN ES80 0182 4252 9502 0168 3108 

La resta del pagament: 

Casal d´Estiu:       Data màxima 10 de juny. 

- En cas d´omplir les places abans de la data màxima no s´acceptaran inscripcions

però es retornarà l´import de la bestreta.

- No es permetrà iniciar el casal si no ha estat tota la documentació rebuda i l

import abonat.

- Places limitades per rigorós ordre d´inscripció. Les seves dades s´incorporaràn

al sistema de Granja Escola Can Pidelaserra 77629542B, raó social Can

Pidelaserra parcel.la 10-11, Rubí 08191.

- La normativa vigent en protecció de dades inclou el seu dret a rectificar, limitar

o opositar la utilització de les seves dades. Per altre part s´informa que el

present document otorga el consentiment explícit del tractament de les seves

dades.Les seves dades s´incorporaràn al sistema de Granja Escola Can

Pidelaserra 77629542B, raó social Can Pidelaserra parcel.la 10-11, Rubí 08191.

La normativa vigent en protecció de dades inclou el seu dret a rectificar, limitar

o opositar la utilització de les seves dades. Per altre part s´informa que el

present document otorga el consentiment explícit del tractament de les seves

dades.
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