FULL D’INSCRIPCIÓ
Tenint coneixement del programa d’activitats de S’ESTIU A S’ALCÁZAR “UN
ESTIU MUSICAL” qui firmi aquest full d’inscripció autoritza al participant a
realitzar i formar part de totes les activitats (i sortides) que es portaran a
terme durant el període d’inscripció.
Dades del participant
> Nom i cognoms_______________________________________________________
> DNI ________________
> Domicili (carrer i número)______________________________________________
> Població __________________ > C.P.____________
> Data naixement ______________________ > Edat____________
> Escola_____________________________> Curs___________

ORGANITZA I GESTIONA:

UN ESTIU
MUSICAL

> Observacions (al·lèrgies, malalties, atencions especials...)
_________________________________________________________________________
Dades de contacte
> Nom i cognoms del pare/mare o tutor/a legal
_________________________________________________________________________
> DNI _____________________ > Tel. Particular _______________________________
>Tel. Emergències __________________ > E-mail ____________________________

□

AUTORITZO L’ÚS D’IMATGE
Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer a la pàgina
web del club, Facebook o altres com programes de TV, etc.

□

NO AUTORITZO L’ÚS D’IMATGE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

□ AUTORITZO al meu fill/a

per marxar sol a casa, un cop
finalitzada les activitats a les 13:45H.

Data ........................................................................................ de 2018
Signatura.

CD ALCÁZAR - Pavelló Sínia Costabella
C/Albert Camus, 9
07702, Maó.
Tel.: 971351512
Fax: 971351356
club@cdalcazar.es
www.cdalcazar.org

AMB EL SUPORT DE:

MATRICULA ONLINE A
WWW.CDALCAZAR.ORG !!

PREUS:

INTRODUCCIÓ

DATES ACTIVITATS DEL 02/07 AL 31/07 I DEL 01/08 AL 31/08
TARIFES

INDIVIDUAL

2n GERMÀ

3r GERMÀ

SOCI

NO SOCI

SOCI

NO SOCI

SOCI

NO SOCI

MES

195€

225€

175€

215€

110€

170€

SETMANA

75€

95€

-

-

-

-

Arriba l’estiu i una vegada més el CD ALCÁZAR no tanca
les seves portes i segueix educant i formant nens/es,
aquesta vegada mitjançant el bàsquet i diferents
activitats lúdiques i formatives (jocs d0aigua, bàsquet,
psicomotricitat, manualitats, etc.) en un període de l’any
on els més petits i petites necessiten desconnectar de les
tasques realitzades durant tot el curs.

Període d’inscripció: ________________________________________
Total a pagar:

€
Activitat Escola Bàsquet del 25 al 29 de Juny. Horari de 9’00H a
13’00H.
Socis gratuït (*)
No Soci 60€
*Els socis que no facin escola d’estiu la setmana tindrà un cost de 30€.

Format de pagament:
 Efectiu a les oficines del Club al Pavelló Sínia Costabella.
 Ingrés a CAIXA COLONYA ES60 2056 0012 2310 0140 1726
(imprescindible presentar còpia de l’ingrés per formalitzar
la matrícula).

PLACES
LIMITADES!

INSCRIPCIÓ OBERTA DEL
14 DE MAIG AL 22 DE
JUNY
HORARI OFICINES: Dimarts
i divendres de 17h a 19h.

Si encara no ets jugador/a del club, vine a provar-ho
de franc els 15 primers dies de setembre!

A QUI ESTÀ ADREÇADA?
Va adreçada als fillets/es d’entre 3 i 6 anys on realitzaran
diferents activitats psicomotrius, jocs d’aigua, manualitats,
sortides ... I de 6 a 14 anys amb la iniciació del bàsquet
juntament amb altres activitats com una sortida
setmanal, entre d’altres.

HORARI ACTIVITATS:
De dilluns a divendres (juliol i agost) de 8 a 14.30h. De 8 a
9 i de 13.30 a 14.30h servei de guarda.

OBJECTIU
L’objectiu principal és participar activament en el
desenvolupament integral dels seus fillets/es oferint un
entorn socialitzador, motivant, diferent i divertit.
Volem crear al CD Alcázar un marc de referència, un lloc
segur, una entitat d’esplai, entreteniment i de goig, on els
pares i mares puguin deixar els seus nens i nenes sabent
que estan recolzats per un programa educatiu de
qualitat i un personal responsable i qualificat.

