Viu el Nadal i les
seves tradicions a
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Adreçat a nens i nenes, nois i noies de P3 a 6è de
Primària
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QUÈ FAREM? Tallers, jocs, gimcanes, sortides…
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ON? Sala Polivalent Biblioteca municipal Marc de Cardona.
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10.00 a 13.oo hores.
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PREU: 3 € per dia. Els germans gaudiran d’un 10% de
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descompte de la quota i a partir del 3r germà és gratuït.
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Per qualsevol dubte o aclariment, pots trucar de dilluns a
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divendres de 17 a 20 horess al 93.868.43.87 (Esplaia’t) o de 9
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a 13 hores al 93.869.21.47 (Serveis Socials). També ens pots
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enviar un correu electrònic a esplaiat@cardona.cat.
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Serveis Socials
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AUTORITZACIÓ

AUTORITZACIÓ

En/Na .......................................................................
amb DNI.........................................pare/mare/tutor/ade
...............................................................................

En/Na .......................................................................
amb DNI.........................................pare/mare/tutor/ade
...............................................................................

Signatura del pare/mare o tutor/a i data

Signatura del pare/mare o tutor/a i data

Autoritzo a assistir a les activitats extraordinàries de Nadal organitzades des de
l’Esplaia’t ! i a que participi a les activitats que es facin tant a dins com a fora
de la Sala polivalent. Conec la normativa de l’Esplaia’t i respectaré la part que
em correspongui com a responsable del nen/a. Autoritzo que, en cas de
necessitat, el meu fill/a sigui portat a un Centre Sanitari per rebre assistència
mèdica. Així mateix, autoritzo als responsables de l’Esplaia’t a prendre imatges
del meu fill/a i a fer-ne difusió per la finalitat de promoció de l’Esplaia’t.
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FITXA D’INSCRIPCIÓ
Nom i cognoms ............................................................
Data de naixement .......................................................
Curs i escola ...............................................................
Telèfons de contacte .....................................................
Adreça......................................................................
Núm. germans participants..............................................
Núm. targeta sanitària...................................................
Al·lèrgies i/o malalties conegudes.....................................
Observacions...............................................................

FITXA D’INSCRIPCIÓ
Nom i cognoms ............................................................
Data de naixement .......................................................
Curs i escola ...............................................................
Telèfons de contacte .....................................................
Adreça......................................................................
Núm. germans participants..............................................
Núm. targeta sanitària...................................................
Al·lèrgies i/o malalties conegudes.....................................
Observacions...............................................................

* Notes: Les inscripcions es poden realitzar a Serveis Socials i/o a l’Esplaia’t!
(fins al mateix dia que es vulgui que el nen o nena participadel’activitat),el
pagament es formalitzarà en el moment de fer la inscripció.
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MARCA ELS DIES QUE VINDRÀS (matí de 10 a 13 hores)
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