JORNADES D’ESTIU 2022
NÚMERO D’USUARI				ATÈS PER
Nom i cognoms ....................................................................................... Curs 2022-2023..................Edat...........
Cal fer la preinscripció a la pàgina web de l’Ateneu les Bases (en cas de no haver fet mai cap activitat a l’Ateneu).
Data de naixement ............................ Correu electrònic .........................................................................................
Al·lèrgies ............................................................................................................................................................
Tlf.:

MÒBIL

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

Documentació adjuntada:

pare

mare.

CASA

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

fotocòpia del Catsalut

pare

mare.

FEINA

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

pare

mare

fotocòpia del llibre de vacunació/declaració responsabilitat.

JORNADES DE MATÍ: Encercla la casella del preu del torn corresponent.
SETMANES

PREU

Del 27 de juny al 1 de juliol

59 €

Del 4 al 8 de juliol

59€

Del 11 al 15 de juliol

59 €

Del 18 al 22 de juliol

59 €

SETMANES

PREU

Del 25 al 29 de juliol

59 €

*EN CAS D’UN 3R GERMÀ LA QUOTA SETMANAL SERÀ DE 53€

PAGAMENT
Total a pagar:..................................PAGAMENT

NOMÉS AMB TARGETA A LA RECEPCIÓ DEL CENTRE.

CONSENTIMENT I AUTORITZACIÓ
En/na.......................................................................................

pare

mare

tutor DNI..................................

CONDICIONS DE LA BAIXA DE L’ACTIVITAT
Es podrà efectuar la baixa fins 5 dies abans de l’inici de l’activitat, en aquest cas suposarà la pèrdua del 25% del preu
total. Si la baixa s’efectua fora de l’esmentat termini, suposarà la pèrdua total de l’import, a excepció de baixes per
raons mèdiques que impedeixin assistir a les jornades mínim una setmana consecutiva. En aquest cas la sol·licitud
haurà d’anar acompanyada del corresponent certificat mèdic i la petició haurà de ser gestionada amb el responsable
de l’activitat, en aquest supòsit es retornarà el 75% de l’import comptabilitzat a partir del dia que causa baixa mèdica
(baixes per malaltia infecciosa contagiosa, intervencions quirúrgiques, fractures,...).

								 Signatura:					

A Manresa, el ............... de ................................. de 2022.
Autoritzo

No autoritzo

En qualsevol cas, d’acord amb la Llei O. 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, vostè pot, en tot moment, exercir els seus drets
d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació, dirigint-se a Ateneu Les Bases, c/Cintaires amb Balmes, s/n 08242 Manresa, on podrà omplir el
formulari pertinent. També pot anul·lar el consentiment i l’autorització present mitjançant el mateix procés.

JORNADES D’ESTIU 2022
SORTIDES FORA DEL CENTRE
Us informem que en dies puntuals de les Jornades Esportives, farem sortides a l’exterior tals com parcs o espais
naturals de Manresa a l’aire lliure, on farem jocs i activitats diverses dinamitzades pels monitors/es.
En cas que es realitzés alguna sortida en espais privats, serà amb la presència i la supervisió en tot moment dels
monitors/es d’Ateneu Les Bases.
Aquestes activitats s’efectuaran dins els horaris habituals de les Jornades d’Estiu, aproximadament entre les 9.30 i les
12.30 h, i després tornarem a l’Ateneu Les Bases per finalitzar la jornada.
Durant els dies de sortida, no es faran activitats alternatives al centre Ateneu Les Bases pels nens/es que no tinguin
l’autorització explícita en aquest document per part dels seus pares o tutors legals.

Amb l’autorització explícita i, així mateix marcada, i junt amb la firma d’aquest document, s’autoritza a l’infant a
participar en totes les activitats fora del centre.
En/na ................................................................................................................ amb DNI....................................
com a pare/mare/tutor legal del meu fill/a...............................................................................................................
Autoritzo I
No autoritzo
al meu fill/a a participar en les sortides fora del centre que tindran lloc durant les Jornades Esportives d’Estiu 2022.

					
			
					

A Manresa el ......... de ........................... de 2022.

Signatura:

