
Nom complet de l’activitat a realitzar:  _______________________________________________ 

DADES DEL NEN/A 

Nom i cognoms________________________________________________________________________ 

Edat________ Curs ___________ Mail ______________________________________________________ 

Adreça ___________________________Localitat_______________Província ___________C.P. ________ 

Nº targeta sanitària________________________________________________ 

Nom dels Pares o tutors legals DNI Telèfon 

NÚMERO DE COMPTE (IBAN): 

IBAN          BANC          OFICINA        DC      NÚMERO DE COMPTE 

En / Na_______________________________________________ (nom i cognoms) com a pare/mare/tutor legal amb 

DNI o passaport ________________, autoritzo a utilitzar les imatges i vídeos del meu fill/a, 

______________________________________________, que s’hagin realitzat durant les activitats extraescolars, 

pels diferents àmbits de promoció interna de les activitats extraescolars de Lloc de Jocs i l’AFA Antoni Botey. 

      AUTORITZO                                           NO AUTORITZO 

Entenc les normes bàsiques de comportament i convivència de les activitats extraescolars i accepto les possibles 

conseqüències derivades de l’incompliment de les mateixes. 

    ACCEPTO                                           NO ACCEPTO 

NORMATIVA INTERNA 

1.Per fer efectiva la baixa d’una activitat s’haurà de comunicar abans del dia 20 del mes anterior a la coordinadora o l’empresa. En cas contrari, es 
cobrarà el mes següent.
3. En cas de que es retorni algun rebut, es cobrarà un suplement de 5€ en concepte de despeses bancàries. Si no s’abona el deute pendent abans
de finalitzar el mes, l’alumne no podrà participar a l’activitat i el monitor no se’n farà càrrec. 
4.Les famílies tenen tot el dret a adreçar-se al monitor o coordinador un cop finalitzada l’hora de l'activitat per realitzar consultes o demanar 
aclariments. 
5.Sempre i en tot moment, les famílies s’adreçaran al personal de lloc de jocs amb respecte. Una falta de respecte per part d’una família al 
nostre personal podria suposar l'expulsió de l’alumne de la mateixa activitat. 
6. En cas d'accident o malaltia que requereixi una intervenció quirúrgica urgent, autoritzo al metge que l'atengui realitzi les cures pertinents així 
com les decisions medico-quirúrgiques pertinents. També autoritzo a que sigui transportat en un cotxe privat en cas d’urgència mèdica.

Data de Sol·licitud i signatura  

Horari/curs DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS 

16:30 - 18:00 H. 

P3,P4,P5 

MULTIESPORTS 

DANSA URBANA 
ENGLISH GAMES 

MULTIESPORTS 

DANSA URBANA 
ENGLISH GAMES 

17:00 - 18:00 H 
1R a 6è 

DANSA URBANA 

JOCS D’ESTRATÈGIA 

FUTBOL PREBENJAMIN 

TEATRE 

PATINATGE ARTÍSTIC 

ENGLISH GAMES 

TAEKWONDO 

DANSA URBANA 

JOCS D’ESTRATÈGIA 

FUTBOL PREBENJAMIN 

TEATRE 

PATINATGE ARTÍSTIC 

ENGLISH GAMES 

TAEKWONDO 

18:00 A 19:00 H. 
1R A 6È 

FUTBOL FUTBOL FUTBOL FUTBOL 

FULL D’INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2021/2022 
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