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FITXA D’INSCRIPCIÓ CASAL SETMANA SANTA 2017 

CASA DE COLÒNIES EL BOSC DE LA MASSANA 

 

Nom Nen/a..................................................................................................................... 

Cognoms........................................................................................................................ 

Adreça........................................................................................................................... 

Num.............Pis...............Porta................. 

CP............................................................. Població....................................................... 

Data de naixement................................... DNI............................................................... 

Curs   

P5   1er de Primària   2n de Primària   3er de Primària    

4rt de Primària   5è de Primària   6è de Primària  

Nom dels pares i/o tutors..............................................................................................  

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

Telèfon pare : .........................................Telèfon mare:................................................  

En cas d’urgència avisar a ........................................................................................... 

Telèfon..............................................................  

 



	 2	

OPCIONS 

-DIA SENCER-  

Amb dinar a la casa  

Del dilluns 10 al dissabte 15: 132,00€  

Dia esporàdic: 25,00€  

Dia 10      

Dia 11      

Dia 12     

Dia 13      

Dia 14     

Dia 15     

Sense dinar ( de 9:00h a 13:00h / 15:30h 

a 17:00) ( el nen/a dina a casa seva)  

Del dilluns 10 al dissabte 15: 90,00€  

Dia esporàdic: 18,00€ 

Dia 10      

Dia 11      

Dia 12     

Dia 13      

Dia 14     

Dia 15    

  

-MIG DIA-  

Amb dinar a la casa ( de 9:00h a 15:30h )  

Del dilluns 10 al dissabte15: 75,00€  

Dia esporàdic: 12,50€  

Dia 10      

Dia 11      

Dia 12     

Dia 13     

Dia 14     

Dia 15    

Sense dinar ( de 9:00h a 13:00h )  

( el nen/a dina a casa seva)  

Del dilluns 10 al dissabte15: 45,00€  

Dia esporàdic: 9,50€  

Dia 10      

Dia 11      
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Dia 12     

Dia 13      

Dia 14     

Dia 15     

 

-NIT DE COLÒNIES- 

nit de colònies ( del 14 al 15): 24,00€  

( Sopar, dormir i esmorzar inclòs)  

 

 

-ACOLLIDES-  

3,50€ Hora (especificar-les) 

8:00h a 9:00h   17:00h a 18:00h 

Dia 10       

Dia 11      

Dia 12      

Dia 13      

Dia 14      

Dia 15    

PAGAMENT 

El pagament s’ha de fer per transferència bancària, indicant “CASAL SETMANA 

SANTA Nom i Cognoms del nen/a”. al següent número de compte de “la caixa”: 

IBAN ES02 2100 0996 1102 00138123. El titular del compte és l’empresa 

RESANGI DOS S.L.U. amb NIF B55053870.  

Si voleu fer el pagament en efectiu ho haureu de fer directament a la casa. 
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AUTORITZACIONS 

En /na. ........................................... amb DNI núm. ................................ autoritzo com 

a pare/mare o tutor que el nen/a .......................................................... participi a les 

activitats del casal i faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdico-

quirúrgiques que siguin necessàries adoptar en cas d’urgència, sota la direcció 

facultativa pertinent. Al mateix temps autoritzo a usar un vehicle privat per al 

desplaçament no urgent ni especialitzat, en el cas de necessitar atenció mèdica. Així 

mateix autoritzo a que se l’hi puguin efectuar petites cures per part de l’equip del 

casal.  

Signatura,  

 

FITXA DE SALUT 

Apunteu qualsevol informació de salut que considereu necessària. (els possibles 

impediments físics o psíquics per a la realització de les activitats, les malalties 

habituals o cròniques, les medicacions i/o els aliments als quals es té al·lèrgia, la 

informació sobre les vacunes rebudes, la medicació o el possible règim que escaigui 

mantenir durant l’activitat, amb indicació d’horaris i quantitat, entre altres...) 

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

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

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

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

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

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

Signatura, 

AUTORITZACIÓ CESSIÓ GRATUÏTA DRETS D'IMATGE 

 

En/Na...................................................................amb DNI número......................... 

com a pare, mare o tutor. Autoritzo a l'empresa RESANGI DOS S.L.U. a la presa 

d'imatges de (nom de la persona a qui es farà 

fotos).............................................................................................................................

Per il·lustrar materials publicitaris de la Casa de Colònies El Bosc de la Massana o 

per incloure-les en reportatges de mitjans audiovisuals, així com a la plana web. 

Les imatges podran ser difoses en qualsevol mitja (Tv, premsa, Internet, mitjans 

externs, material promocional, publicitat, xarxes socials...) La distribució podrà 

efectuar-se únicament amb caràcter gratuït i amb l'objectiu de difondre les activitats 

de la Casa de Colònies El Bosc de la Massana. 

Aquesta autorització és completament gratuïta, i em comprometo a no reclamar cap 

compensació, pagament i/o indemnització a canvi del permís acordat entre RESANGI 

DOS S.L.U. per la utilització de la meva imatge o de la persona a qui represento. 

 

Signatura,  

 

Recordeu en adjuntar fotocòpia de la targeta del CATSALUT. 

Moltes gràcies! 


