
 

 

 

 
Inscripcions 

 

Del 1 al 8 de febrer de 2017. 

 

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 al coordinador de les activitats extraescolars 

(Pep Fernandez) en horari de 16.15h a 19.00h, o bé les oficines de CET10 (Rambla 

Guipúscoa, 23-25 baixos 3) de dilluns a dijous de 09:30 a 19h i divendres de 09:30 

a 18h 

 

 

Normativa de l’activitat i devolucions 

 

La realització de l’activitat 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. 

 

 Reunió informativa a les famílies 

 

El proper 15 de febrer es realitzarà una reunió per a totes aquelles famílies 

interessades en realitzar alguna de les activitats. 

 

27 de febrer de 2017 

Vine a gaudir d’un dia de 

neu a la Vall de Núria! 
  



 

Signatura: 

 

 

  

En/na 
 
DNI 
 
Autoritzo al meu fill/a: a realitzar les activitats programades del casal de setembre. 

 
Nom i cognoms 
 
 
 
Adreça 
 
CP   Municipi 
 
Província                                                              Telèfon 
 
Telèfon mòbil 1                Telèfon mòbil 2  
 
E-mail 
 
Curs escolar    Data de naixement 
 
Número TISS (CAT SALUT) 
 
Observacions 
 
  

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’alta per rebre el butlletí. 

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. 

 

 OPCIÓ A: Sortida a la Vall de Núria + entrada Parc Lúdic  - Preu: 85,00€ 

 OPCIÓ B: Sortida a la Vall de Núria + 2h classe d’esquí – Preu: 99,00€ 

 OPCIÓ C:  Dia de casal a l’escola Pere IV – Preu: 22,00€ 

 

 

 

PROGRAMA D’ACTIVITATS 
   OPCIÓ A: SORTIDA A LA NEU + PARC LÚDIC 

Horari: de 7.00h a 20,15h 

 

 Realització d’activitats i de jocs de neu, jugarem i ens ho passarem d’allò més bé al Parc 

Lúdic de la Vall de Núria. Aprofitarem la neu per tirar-nos en trineu i fer ninots de neu! 

PREU – 85,00€ 

INCLOU: 

 Desplaçament fins a Núria (Autocar + Cremallera) 

 Dinar  

 Entrada al Parc Lúdic de Núria 

 Assegurança d’accidents 

 Monitoratge CET10 

 

   OPCIÓ B: SORTIDA A LA NEU + 2h DE CLASSE D’ESQUÍ 

Horari: de 7.00h a 20,15h 

 

Realització d’activitats lúdiques a la neu i una sessió de 2h de classe d’esquí amb un 

monitor/a. Es diferenciaran diferents grups d’infants segons els nivells d’aprenentatge i 

desenvolupament de l’activitat d’esquí per tal de millorar la tècnica d’esquí. 

PREU – 99,00€ 

INCLOU: 

 Desplaçament fins a Núria (Autocar + Cremallera) 

 Dinar  

 Lloguer de material d’esquí 

 Assegurança d’accidents 

 Monitoratge CET10 i Monitoratge de l’escola d’esquí 

 

   OPCIÓ C: DIA DE CASAL A L’ESCOLA – LA MÀGIA DE L’HIVERN -  

Horari: de 9,00h a 17,00h 

 

Per aquells infants que volen gaudir d’un dia d’activitats de lleure a l’escola, realitzarem 

una sèrie d’activitats, jocs i tallers vinculats amb el centre d’interès de l’hivern. Per aquells 

més grans, hauran de descobrir com s’ho fa l’Home de les Neus per sobreviure un hivern a 

l’escola . 

PREU – 22,00€ 

INCLOU: 

 Dinar  

 Assegurança d’accidents 

 Monitoratge CET10  

 

En / Na 

amb DNI                                                               pare, mare o tutor legal declara conèixer i 

autoritzar els desplaçaments i les activitats que el nen/a realitzarà. 

Tanmateix autoritza que sigui atès i se li pugui realitzar les atencions mediques 

pertinents, prèvia opinió i diagnòstic facultatiu reconegut, utilitzant si cal el vehicle 

que tinguem a disposició per traslladar al nen/a al centre mèdic més proper.   

Els responsables de l''activitat, en el seu cas, intentaran informar telefònicament de 

totes les actuacions a realitzar. 

mailto:administracio@cet10.com

