CENTRE EDUCATIU SOPEÑA
Activitats Extraescolars 2019-20
ORGANITZADOR:

GESTIÓ i MONITORATGE:

Centre Educatiu Sopeña

Valors Projectes Educatius, S.L

Violant d'Hongria, 39-49

C/ Alegre de Dalt, 55-57, 1r E

08028 Barcelona

08024 Barcelona

Tel. 93 339 05 44

info@somvalors.com

Dades personals del participant. Omplir les dades amb lletres majúscules.
Nom:

Cognom 1:

NIF:

CatSalut:

Data de naixement:

Població:

Nº inscrit: ________
Cognom 2:

Provincia:

Adreça:

Escala:

Població:

Provincia:

Pis:

CP:

CASA

FEINA

Telèfons contacte

PARE

MARE

Curs:

E-Mail:

Oferta activitats 2019-20 (OCTUBRE-MAIG).

Porta:

Senyaleu amb una X l'opció/ns escollida/es.

X

ACTIVITAT

EDATS

DIES i HORARI

FUTBOL

ESO

Dilluns i dimecres de 17:00 a 18:00

VOLEI

ESO

Dijous de 17:00 a 18:00

PATINATGE

ESO

Dimarts de 17:00 a 18:00

DANSA

ESO

Dilluns de 17:00 a 18:00

Termini d'inscripció: 27 de setembre. Inici activitats: 1 d'octubre. Els inscrits fora del termini establert passaran a formar
part d'un llistat d'espera i en funció dels alumnes podràn apuntar-se definitivament o hauràn d'esperar a una baixa. Inscrits per
rigurós ordre d'entrega del full d'inscripció. Les activitats d'esport es duran a terme sempre que hi hagi un mínim de 10
inscripcions a cada grup d'edat.

Conformitat i Autorització
amb NIF número:

En/na:
com a:

PARE

MARE

TUTOR LEGAL

Autoritzo el meu fill/a a assitir a les activitats programades, informades i publicitades en les condicions establertes en els documents d'informació
i inscripció. Faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdico-quirúrgiques que siguin necessàries adoptar, en cas d'extrema urgència,
sota la direcció facultativa, i considero al meu fill/a apte, donat que no pateix cap trastorn físic o psíquic que dificulti específicament el
desenvolupament de les activitats, ni la relació amb els companys, ni monitors. El qui signa també autoritza al nen/a inscrit/a a participar en totes
les sortides i desplaçaments fora de la instal·lació previstos en la programació de les activitats.

BARCELONA, A _____ DE ________________ DE 20_____
SIGNATURA

