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Per tercer any consecutiu o

participar en el 3r Casal Poliesportiu de Nadal

desembre i 2,3 de gener, de 9 a 17 h.

El principal objectiu del Casal

Futbol sala, Ball modern, Tamborí, Malabars, Bàsquet...), tallers, manualitats i sortides 

al medi natural durant les vacances nadalenques.

A més, per dur a terme totes aquestes activitats c

primer nivell, amb formació i experiència en la gestió de grups

8 a 9 h

11:30 h 

14
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Per tercer any consecutiu oferim a tots els nens i nenes de 3 a 15 anys 

Casal Poliesportiu de Nadal durant els dies 23, 24, 27, 30 i 31 de 

de gener, de 9 a 17 h. 

asal és gaudir i practicar diferents esports (Handbol, Tallers, 

Futbol sala, Ball modern, Tamborí, Malabars, Bàsquet...), tallers, manualitats i sortides 

durant les vacances nadalenques. 

A més, per dur a terme totes aquestes activitats comptem amb un grup de monitors de 

amb formació i experiència en la gestió de grups.  

 

Horari 

8 a 9 h – Servei d’Acollida (opcional i gratuït) 

9 h – Arribada a l’escola 

9:20 h – Jocs Motrius 

11 h – Esmorzar 

11:30 h – Esports 1 / Manualitats / Sortides 

13 h – Dinar 

14 h – Descans/Jocs de Taula / Deures 

15:15h – Esports 2 / Tallers 

17 h – Recollida 

 

Per a més informació i inscripcions

Ajuntament de Llavaneres / AE G-SPORT (Tlf. 

Amb el suport de: 

               

 la possibilitat de 

23, 24, 27, 30 i 31 de 

orts (Handbol, Tallers, 

Futbol sala, Ball modern, Tamborí, Malabars, Bàsquet...), tallers, manualitats i sortides 

omptem amb un grup de monitors de 

a més informació i inscripcions 

Tlf. 600 51 61 88) 
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Full d’inscripció 

Nom i cognoms del nen/a:________________________________________________________

Data de Naixement:_____________________________________________________________

Edat:____ Telèfon:_________________

Marxarà sol/a: Si   No  

Escolliu la vostra opció i calculeu l’import:

 

Tots els dies de 9 a 17 h: 125 

Tots els dies de 9 a 17 h: 90 € (sense dinar)

Dia esporàdic matí + tarda: 22

Dia esporàdic matí + tarda: 18 

Dia esporàdic matí (9 – 13 h): 12 

Dia esporàdic tarda (15 – 17 h): 8

Servei d’acollida de 8 a 9 h: Gratuït

IMPORT TOTAL 

* els germans es beneficiaran d’un 10% de descompte del 

Cal fer l’ingrés corresponent al s

(Entregar la Inscripció

l’Ajuntament, o bé enviar per correu electrònic a: gerard@g

Autoritzacions: 

En/Na _________________________________

pare/mare/tutor de AUTORITZO

organitzat per AE G-Sport i a les sortides que es realitzin com a part del programa. Aquesta 

autorització és extensiva a les decisions mèdiques que fossin neces

d’urgència, sempre a l’empara de la pertinent direcció facultativa, com també el possible 

trasllat en transport particular que la urgència pugui ocasionar

El/la cedeix els drets d’imatge de les imatges que es puguin prendre dels infants durant la 

cel·lebració del Casal a l’AE G-

Avís de protecció de dades personals

D’acord amb la llei 15/1999, de 13 de desemb

interessada que L’AE G-Sport incorp

L’AE G-Sport no cedirà o comunicarà a tercers les dades r

                                                                                                      Amb el suport de:

                                 

nen/a:________________________________________________________

Data de Naixement:_____________________________________________________________

_________________ Correu electrònic:________________________

  Al·lèrgies/malalties:_____________________________

Escolliu la vostra opció i calculeu l’import: 

Dies (especificar quins) Total

 € (dinar inclòs)  

€ (sense dinar)  

Dia esporàdic matí + tarda: 22 € (dinar inclòs)  

Dia esporàdic matí + tarda: 18 € (sense dinar)  

13 h): 12 €  

17 h): 8€  

h: Gratuït  

 

* els germans es beneficiaran d’un 10% de descompte del total de servei 

Cal fer l’ingrés corresponent al següent número de compte del Banc 

0081 1894 11 0001018602 

nscripció + el Rebut del banc + còpia de la Targeta sanitària

, o bé enviar per correu electrònic a: gerard@g-sport.net)

_________________________________ amb Dni:_______________________________

pare/mare/tutor de AUTORITZO al meu fill/a a assistir al 3r Casal Poliesportiu de Nadal

i a les sortides que es realitzin com a part del programa. Aquesta 

autorització és extensiva a les decisions mèdiques que fossin necessàries adoptar en cas 

l’empara de la pertinent direcció facultativa, com també el possible 

en transport particular que la urgència pugui ocasionar.  

El/la cedeix els drets d’imatge de les imatges que es puguin prendre dels infants durant la 

-sport.  

Avís de protecció de dades personals 

de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona 

Sport incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat.

Sport no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l’usuari.

Amb el suport de: 

               

nen/a:________________________________________________________ 

Data de Naixement:_____________________________________________________________ 

________________________ 

_____________________________ 

Dies (especificar quins) Total 

Banc Sabadell: 

argeta sanitària a 

sport.net) 

_______________________________ 

3r Casal Poliesportiu de Nadal           

i a les sortides que es realitzin com a part del programa. Aquesta 

sàries adoptar en cas 

l’empara de la pertinent direcció facultativa, com també el possible 

El/la cedeix els drets d’imatge de les imatges que es puguin prendre dels infants durant la 

cter personal, s’informa a la persona 

l’usuari en un fitxer de la seva titularitat. 

ecollides sense consentiment de l’usuari. 


