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Casal de 
Setmana 
Santa ‘15
Què escolliràs?

Tallers
Esport
Dansa
Jocs
Teatre
Món animal
I molt més!

Cada dia, una 
aventura diferent! 
Podràs triar entre 1 i 4 
dies plens d’activitats 

Del 30 de març 
a l’1 d’abril

Inscripcions

Del 2 al 13 de març de 2015.

Per tal de formalitzar la inscripció cal que feu l’ingrés al número de compte de Banc Sabadell 
ES43 0081 7013 9400 0134 0640 a nom del nen/a i fer arribar el resguard d’ingrés i el full 
d’inscripció a la secretaria de l’AFA (Albert Castro, coordinador d’activitats extraescolars) de 
16.45 a 18.15h els dimarts i dimecres.

Normativa del casal i devolucions

L’obertura del grup queda condicionada a un mínim d’inscripcions. Per a qualsevol retorn 
econòmic s’haurà d’haver abonat la quantitat íntegra de l’activitat i tramitar la baixa a les 
oficines de CET10 abans de començar-la. Si es tramita 10 dies naturals abans del seu inici es 
retornarà el 80% de  l’import final. En posterioritat a aquesta data es retornarà el 50% amb 
justificant mèdic, on especifiqui la impossibilitat de realitzar l’activitat escollida.

Important: un cop s’iniciï l’activitat no es retornarà cap quantitat.

Si per falta d’inscrits no es pogués dur a terme l’activitat, les famílies podran acollir-se 
a dues opcions: la primera serà la devolució íntegra de l’import; la segona: la possibilitat 
d’assistir a un casal on si hi hagi el servei.



Indiqueu amb una creu les opcions desitjades:
     
     30 de març - ACTIVITAT A L’ESCOLA DE TEATRE MUSICAL - Preu: 17€
     31 de març - SORTIDA A LA PISCINA I ACTIVITAT DIRIGIDA (BALLS MODERNS, ZUMBA, 
HIPHOP i MÉS) - Preu: 21€
     1 d’abril - SORTIDA A LA GRANJA DE CAN TURRÓ - Preu: 29,50€
     2 d’abril - SORTIDA A LA PISCINA, ACROSPORT, ATLETISME, RODA D’ESPORTS I 
D’ALTRES - Preu: 21€

D’acord amb allò disposat en l’article 5 de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal, 
COL·LECTIU D’ESPORT PER A TOTHOM 10 CLUB, disposa d’un fitxer de dades de caràcter personal, comunicat al Registre 
General de Protecció de Dades, en el que són recollides i tractades les dades que vostè ens facilita, consentint i acceptant 
la cessió de les mateixes a COL·LECTIU D’ESPORT PER A TOTHOM 10 CLUB, per tal  de permetre les gestions derivades 
de la seva sol·licitud i la publicitat dels nostres serveis. D’acord amb el que disposa la LO 15/1999, poden exercir els 
drets d’accés, rectificació,  cancel·lació i oposició respecte aquestes dades al correu electrònic administracio@cet10.com

 No accepto l’ús de les imatges que es puguin realitzar durant l’activitat per part de  COL·LECTIU D’ESPORT PER A 
TOTHOM 10 CLUB per donar suport visual a la nostra web,  xarxes socials, documentació corporativa i publicitària.

Casal de Setmana Santa ‘15

Tria els teus dies!

Full d’inscripció
Tria els teus dies!

Casal de Setmana Santa ‘15
Programa d’activitats

      31 de març - SORTIDA A LA PISCINA I ACTIVITAT DIRIGIDA (BALLS MODERNS, 
ZUMBA, HIPHOP i MÉS)
Horari: de 9 a 17h. Preu: 21€

Passarem tot el matí al CEM Bac de Roda i seguirem l’horari següent:

De 11 a 12.45h     
 / PISCINA INDOOR
 / Activitat al pavelló: activitats dirigides de dansa, masterclass d’aeròbic,...
De 13 a 15h
 / Dinar 
 / Activitats de jocs tranquils, relaxació,...
De 15 a 16.30h
 / Masterclass de zumba
 / Tastet de teatre i interpretació possibilitats educatives

* Acollida gratuïta i dinar inclòs tots els diesEn/na

Autoritzo al meu fill/a

Nom i cognoms

Adreça

CP             Municipi

Província              Telèfon

Mail

Curs escolar         Data naixement

Número TISS (CAT SALUT)

Escola

Observacions

Signatura      Data

Es vol fer acollida?

Escoles on es fa l’activitat

Si

Pere IV Provençals La Palmera Can Fabra La Rambleta del Clot La Maquinista

No

     1 d’abril - SORTIDA A LA GRANJA DE CAN TURRÓ
Horari: de 9 a 17h. Preu: 29,50€

Passarem tot el dia a la granja de Can Turró (www.canturro.net) i farem un taller on ens 
deixaran tenir cura dels animals. Realitzarem activitats adaptades a cada grup d’edat en 
funció de les capacitats i interessos dels infants.

     2 d’abril - SORTIDA A LA PISCINA, ACROSPORT, ATLETISME, RODA D’ESPORTS I 
D’ALTRES
Horari: de 9 a 15h. Preu: 21€

Passarem tot el matí al CEM Bac de Roda i seguirem l’horari següent:

De 10.00 a 12.45h            
 / PISCINA INDOOR
 / Activitat al pavelló: atletisme, esports col·lectius, roda d’esports...
 / Jocs de circuits motrius
 / Acrosport 

     30 de març - ACTIVITAT A L’ESCOLA DE TEATRE MUSICAL
Horari: de 9 a 17h. Preu: 17€

Gaudirem d’una jornada a l’escola de teatre musical i, al final del dia, gaudirem de les 
diferents exhibicions dels grups.

Tens l’art a dins teu! Ara, tan sols queda que t’atreveixis a treure’l fora!


