CASAL
D’ESTIU
2019
CASTELLBISBAL
Del 25 de juny al 26 de juliol
A l’Escola Els Arenys

Vine a passar un estiu
de ciència ficció!
Segueix-nos a:
juliolmagic2019.blogspot.com
Horaris del Casal i
dels serveis complementaris

Organitza:

Casal: de 9.00 a 14.00 hores
Menjador: de 14.00 a 16.00 hores

Servei acollida matí: de 8.00 a 9.00 hores
Servei d’acollida tarda: de 16.00 a 17.00 hores

Direcció tècnica:

ANNCON LLEURE I OCI
info@anncon.es
972 835 708 - 665 634 743

Setmanes, places i preus únicament del Casal
SETMANA
Primera
Segona
Tercera
Quarta
Cinquena
Total 5 setmanes

DIES
Del 25 al 28 de juny
De l’1 al 5 de juliol
Del 8 al 12 de juliol
Del 15 al 19 de juliol
Del 22 al 26 de juliol
Del 25 de juny al 26 de juliol

PLACES
150
250
250
250
200
----

PREUS
47 EUR
47 EUR
47 EUR
47 EUR
47 EUR
214 EUR

Bonificacions del preu del servei de Casal
•
•

-20% sobre el preu fixat a partir del segon germà inscrit al Casal.
Aquesta reducció s’aplicarà a l’usuari amb la major quota a pagar.
-20% sobre el preu fixat en presentar el carnet de família nombrosa o monoparental per a
qualsevol inscrit.
Ambdues ajudes NO són acumulables.

Procés d’inscripció
De forma presencial
A les oficines d’Els Costals
• El dia 13 de maig de 8.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h
• Del 14 al 16 de maig de 8.00 a 14.00 h
Vegeu la documentació a aportar a la pàgina 4 d’aquest document

Inscripcions en línia
Entra a la pàgina web i busca-hi el teu casal! www.Anncon.es (CASAL CASTELLBISBAL)
• del 13 al 16 de maig (vegeu la documentació que cal adjuntar)

Modificacions, altes i baixes després del període d’inscripcions

En cas que el rebut vingui retornat, es cobraran fins a 3 EUR en concepte de despeses de
devolució.

El termini màxim per comunicar la baixa del servei sense cost econòmic serà com a màxim el
dia 9 de juny.
Les modificacions cal fer-les per escrit al correu electrònic
castellbisbal.casalsanncon@gmail.com abans del dia 9 de juny.

Els serveis complementaris no gaudiran dels descomptes.

Reunió informativa

Requisits

El dia 13 de juny de 2019, a les 19.00 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament.
• El dia de reunió hi haurà servei d’acollida per als nens i nenes.

•

•

Nascuts/des entre els anys 2007 i 2015 ambdós inclosos

Retorn de diners del Casal

Preus dels serveis complementaris
SETMANA
Primera
Segona
Tercera
Quarta
Cinquena
Esporàdic

ACOLLIDA MATÍ
16 EUR
16 EUR
16 EUR
16 EUR
16 EUR
4 EUR

MENJADOR
33 EUR
33 EUR
33 EUR
33 EUR
33 EUR
8 EUR

ACOLLIDA TARDA
16 EUR
16 EUR
16 EUR
16 EUR
16 EUR
4 EUR

En tots els serveis, en cas de baixa o absència de l’usuari inscrit, es retornarà el 80% de la
quota setmanal pagada i no gaudida, si hi ha causes molt justificades documentalment per
a l’absència, com per exemple una malaltia o una fractura. En qualsevol cas s’ha de lliurar el
justificant tan aviat com sigui possible per tal d’efectuar la devolució indicada i que es pugui
cobrir la vacant.
En el cas de d’inscripcions de dos o més germans:
• Si hi ha igualtat en el nombre de setmanes inscrites es retornarà el 80% de l’import de la
quota menor o reduïda.
• Si no hi ha igualtat en el nombre de setmanes inscrites es retornarà el 80% de l’import de la
quota de l’usuari que estigui afectat per la baixa.

Fitxa d’inscripció
DADES DEL NEN O NENA
Nom

AUTORITZACIONS

Cognoms
Adreça
Població
Tel. 1
Data de naixement
Edat de l’infant
anys
Nom del pare/tutor
Nom de la mare/tutora
Adreça electrònica (MAJÚSCULES)

Jo,
, amb DNI
,
autoritzo el meu fill/a a participar en les activitats que es duguin a terme fora del recinte del
centre educatiu: piscina, excursions per l’entorn, etc., així com excursions fora del municipi i
acampada amb pernoctació, durant el Casal d’estiu 2019.

Tel. 2
Curs que fa

En virtut del que estableix la Llei Orgànica de protecció de dades 15/1999, les dades d’aquesta
fitxa seran enregistrades en un fitxer degudament registrat per l’Agència de Protecció de Dades.
Aquestes no són obligatòries però si necessàries per poder assistir al casal.
•

Autorització per la captació d’imatges i de veu, i el seu ús als mitjans de comunicació
municipals.
El dret a la imatge dels menors d’edat es troba regulat per l’article 18.1 de la Constitució
espanyola, i mitjançant la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a
l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
Anncon Lleure i Oci i l’Ajuntament de Castellbisbal, a través dels seus mitjans i canals de
comunicació es comprometen a tractar les imatges captades de manera lleial, lícita i no lucrativa
d’acord amb les finalitats que els són pròpies.
Sí No Autoritzo a la captació, reproducció i publicació de la imatge i la veu del menor/s
a qualsevol mitjà i a través de qualsevol forma de comunicació per part dels mitjans i canals
municipals (butlletí, pàgina web i xarxes socials.).

•

Autoritzo que el meu fill/a o tutelat es banyi a la piscina/platja:
amb braçals (maneguets), sense braçals (maneguets)

•

Autoritzo el meu fill a marxar sol del casal: Sí

•

Autoritzo a recollir el nen/a (nom, cognoms, DNI de les persones que recolliran el nen/a):

EN CAS D’URGÈNCIA DURANT L’ACTIVITAT CAL AVISAR A...
Nom
Tel.
Adreça
Altres contactes

ÉS AL·LÈRGIC, INTOLERANT O PATEIX ALGUNA MALALTIA CRÒNICA?
Sí No
Si heu respost afirmativament, per a més detalls heu d’utilitzar el Full d’informació sanitària (annex 1)
SERVEIS ALS QUALS VOLEU INSCRIURE’L/LA
ACOLLIDA Matí

CASAL

MENJADOR

ACOLLIDA Tarda

De 8.00 a 9.00 h

De 9.00 a 14.00 h

De 14.00 a 16.00 h

De 16.00 a 17.00 h

PRIMERA

No

SEGONA
TERCERA
QUARTA
CINQUENA

Us recordem que caldrà un mínim de 10 infants per portar a terme cadascun dels serveis
complementaris (acollida i/o menjador). En el cas que no es facin ens posarem en contacte
amb vosaltres.

Castellbisbal,

de

Signatura del pare/mare o tutor/a:

de 2019

Documentació
Documentació que cal aportar en el moment de fer la inscripció:
•
•
•
•
•
•

•

FITXA D’INSCRIPCIÓ emplenada
Fotocòpia de la targeta sanitària
Fotocòpia del carnet de vacunacions o certificat mèdic conforme l’infant es troba sa i sota
control mèdic
FULL D’INFORMACIÓ SANITÀRIA emplenat (ANNEX 1)
Fotocòpia del NIF del pare/mare, tutor/tutora legal de l’infant inscrit i que es correspongui
amb la persona titular del compte corrent
Fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta d’estalvi, o de qualsevol rebut bancari on surti
el nom del titular del compte corrent, o certificat electrònic de titularitat de compte corrent
emès per l’entitat bancària
DOCUMENT D’ORDRE DE DOMICILIACIÓ emplenat (ANNEX 2)

Altra informació important
Sortides amb autocar
•
•
•

Nit al casal (acampada)
•
•

Documentació acreditativa de condició familiar (si és el cas):
•
•

Fotocòpia del carnet de família nombrosa i/o monoparental, vigent en el moment de la
inscripció
En el cas de famílies reconstituïdes, caldrà aportar el certificat de convivència i fotocòpia del
llibre de família

No s’acceptarà cap inscripció que no aporti la documentació completa.

Es realitzaran la TERCERA setmana del casal (DEL 8 AL 12 DE JULIOL)
Es portaran a terme dues sortides, una per EDUCACIÓ INFANTIL i l’altra per EDUCACIÓ
PRIMÀRIA, en dies diferents dins la mateixa setmana.
Les sortides amb autocar són exclusives per aquells participants apuntats la setmana
del 8 al 12 de juliol.

L’Acampada es portarà a terme la QUARTA setmana del casal. Del divendres dia 19 a les
19.00 h al dissabte dia 20 a les 8.00 h.
L’acampada és una activitat oberta per a tots els participants que hagin vingut al casal,
independentment de la setmana que hi hagin assistit. Caldrà avisar a la directora amb
anterioritat.

Festival final de casal
•
•
•

El festival final de casal i la festa de l’escuma es portarà a terme el divendres dia 26 de
juliol a partir de les 17.00 h a la Plaça de l’Església.
Al festival hi pot assistir tothom.
El nen/a que vulgui aparèixer a les actuacions cal que ho notifiqui a la directora per tal de
poder preparar-ho.

