FORMALITZACIÓ I PAGAMENT CASALS RECREACIÓ I
ACTIVITATS NÀUTIQUES – ESTIU 2019
Dades de l’infant
Nom i cognoms:_______________________________________________________________________________
Data naixement:___________________Població_______________________________ Cp.:__________________
Adreça:_____________________________________________ E-correu:_________________________________
Telèfons: __________________________ / ________________________
Nom i DNI pare/mare/tutor:____________________________________________________________________

Activitats
Marqueu les activitats i torns als que esteu interessats participar:
CASAL MIGDIA :

CASAL DIA COMPLET

Nascuts/nascudes: 2004-2014.
Horari: 9,30 a 13h, de dilluns a divendres.

Nascuts/nascudes: 2004-2011.
Horari: 9,30 a 17h, de dilluns a divendres.

1r torn, del 25 de juny al 28 de juny.

Preu: 52,40

1r torn, del 25 de juny al 28 de juny.

Preu: 116,72

2n torn, de l’1 de juliol al 5 de juliol.

TORN PLE

2n torn, de l’1 de juliol al 5 de juliol.

TORN PLE

3r torn, del 8 de juliol al 12 de juliol.

TORN PLE

3r torn, del 8 de juliol al 12 de juliol.

TORN PLE

4t torn, del 15 de juliol al 19 de juliol.

TORN PLE

4t torn, del 15 de juliol al 19 de juliol.

TORN PLE

5è torn, del 22 de juliol al 26 de juliol.

Preu: 65,50

5è torn, del 22 de juliol al 26 de juliol.

Preu: 145,90

Torns
Servei Acollida, 8.30h - 9.30h: 1r

2n

3r

4t

5è

Preu: 1r torn 10,12 € , resta de torns 12,65 € .

Import total activitats seleccionades: __________________
Import servei d’acollida: __________________
Assegurança:

4 euros

TOTAL A INGRESSAR (activitats, assegurança i acollida): _______________
Pagament
Per efectuar el pagament dels casals nàutics de vela caldrà fer un ingrés o transferència bancària a partir del dia 3 de maig, al compte
següent:

BANC DE SABADELL ES77 0081 7010 5600 0191 8802
Una vegada fet l’ingrés caldrà lliurar aquest imprès, el justificant de pagament i la fitxa de salut-targeta S.S a les oficines de la
Secció d’Esports: C/ Giralda núm. 6. També es pot fer arribar la documentació al correu electrònic
abonats.esports@castelldefels.org, en aquest cas, la Secció d’Esports, una vegada revisada la documentació, confirmarà les places
en un màxim de 3 dies. En cas de sol·licitar-se dies puntuals d’acollida, el preu és de 3,15 €, el pagament es farà amb targeta
bancària a les oficines de la Secció d’Esports.
Secció d’Esports Ajuntament de Castelldefels
C/Giralda núm. 6 Tel: 93 664 10 54 / 664 24 28 92
esports@castelldefels.org 08860 Castelldefels

