
grup d’edat

observacions / al·lèrgies 

autoritzacions
En/NA 
amb DNI 
com a pare/tutor de l'alumne 

autoritzo:

Sí   No   A que els organitzadors realitzin fotografies al meu fill 
durant l’estada (totes les imatges seran publicades al 
blog per a l’interès dels pares).

Sí   No   A que subministreu al meu fill la següent medicació 
(indicar motiu, medicació, dosificació i horari).

Sí   No   A sortir sol el meu fill

CONSENTO I AUTORITZO el tractament de les seves dades.
I perquè així consti als efectes que calgui signo la present:

Signat

Matí Matí + dinar

Del 27 al 30/12

torns 

 Preminis (2013-2014)  Mitjans (2011-2012)

CAMPUS
BÀSQUET 

NADAL
Aquestes festes no deixis 

de jugar al teu esport preferit!



Campus 
bàsquet 
Nadal
Aquestes festes no deixis de jugar  
al teu esport preferit!

Horaris
Matí de 9 a 13.30h
Matí + Dinar de 9 a 15h

Edats
Preminis nascuts el 2013 i 2014
Mitjans nascuts el 2011 i 2012

Preus i dates
Del 27 al 30 de desembre
 Abonat No abonat
Matí ..............................................54€ .................... 60€
Matí + dinar ............................... 108€ .................. 110€

Inscripcions obertes!   
A partir del 15/11

dades del nen/a
Núm. abonat

Data de naixement

Nom i cognoms

dades dels pares

claror sardenya
CEM Claror | Sardenya, 333. BCN | sardenya@claror.cat

butlleta d’inscripció

Normes d’inscripció
• Cal presentar una còpia del carnet de vacunació  

i de la Seguretat Social.
• En cas de no cobrir el mínim de places establert, l’organització 

es reserva el dret d’anullar les activitats  
15 dies abans de l’inici de l’activitat.

• Si el participant anulla la inscripció i ho notfica amb 15 dies 
d’antelació, se li retornarà com a mínim el 50% de l’import  
ja pagat (fraccionat o no).

• Es poden inscriure només els membres directes de la família 
(fills). Si els pares han de delegar la inscripció a d’altres 
persones, aquestes hauran de presentar:

- Una autorització per escrit dels pares o tutor, seguint el model 
facilitat pel centre.

- Una fotocòpia del DNI dels pares i de la persona autoritzada.

Nom i cognoms de la mare

Nom i cognoms del pare

Adreça

Telèfon 1 Telèfon 2

Email

Codi postal

Població

www.claror.cat/esplais-i-campus/


