INSCRIPCIONS
Lloc: A les noves dependències els dies 3 i 4 de Juny.
• Horari: de 16:00 a 19:00 hores.
•

Procediment d'inscripció
1º. Sol·licitar a l'ajuntament el document d'autoliquidació corresponent al servei/duració elegit.
2º. La còpia per a l'interessat/da ja encunyada, teniu que dur-la a les
noves dependències com a justificant de pagament.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
1) Full d'inscripció correctament complimentat.
2)Fotocòpia de la targeta SIP referent a l'inscrit/a.
3) Justificant de pagament corresponent a l'autoliquidació expedida
a l'ajuntament.

PROCÉS DE SELECCIÓ
Les places son limitades.
Seran admeses totes les inscripcions formalitzades correctament fins
arribar al límit establert. El criteri d'admissió serà per rigorós ordre
d'inscripció.

Organitza:

Gestiona:

Ajuntament de l´Alcora

Torresport Gestió Educativa SL

TEMÀTICA DE L´ESCOLA D´ESTIU

FULL D'INSCRIPCIÓ

“Recapacita”

Dades del xiquet/a

Activitats programades
Esports alternatius, esports tradicionals, jocs populars, activitats plàstiques,

Nom i cognoms: ______________________________________________

jocs d'aigua, balls i música, jocs comunicatius, jocs recreatius, jocs coopera-

Any naixement: __________ Talla samarreta (en anys): _______________

tius, tallers d'anglès i jocs d'habilitats socials i comunicatives.

Domicili: _____________________________________________________

Temporalització general de l'escola

Al·lèrgies i/o observacions (en cas necessari es sol·licitarà certificat mèdic):
______________________________________________________________

HORARI
7:45 a 8:50
8:50 a 9:20
9:20 a 9:30
9:30 a 10:30
10:30 a 11:00
11:00 a 12:15
12:15 a 13:30
13:30 a 14:00

ACTIVIITATS
Aula matinera
Balls i coreografies musicals
Distribució de grups i preparació d'activitats
Esports tradicionals i alternatius
Esmorçar
Jocs recreatius, populars i/o piscina (jocs d'aigua)
Tallers temàtics
Eixida de l'alumnat

Seu de l'escola: Zona Esportiva Municipal de L`Alcora.

______________________________________________________________
Opció elegida:

1er torn

1er torn: del 25 de juny al 12 de juliol.

• 2on torn: de. 15 de juliol al 2 d'agost.
•

Aula matinera (opcional) de 7:45 a 9:00 hores.

Per a qui? Xiquets i xiquetes nascuts desde 2003 a 2015.
Imports
•

1 torn: 59 € per alumne/a.

•

2 torns: 78 € per alumne/a.

Dies d'inscripció: 3 i 4 de juny de 16:00 a 19:00 h. en noves dependències.
Reunió amb les famílies
dijous 20 de juny a les 19:30 hores al saló d’actes de l'ajuntament.

Completa (els dos torns)

Dades del pare/mare/tutor de contacte
Nom i cognoms: _______________________________________________
Telèfons de contacte: ____________________ / ______________________

Autorització

Horaris: de 9:00 a 14:00 hores.
•

2on torn

En/Na

_________________________________________

amb

DNI

______________________ com a pare/mare/tutor del xiquet/a indicat, autoritza a participar en l'activitat “Esport a l'estiu 2019”, sota la meua responsabilitat.

L’Alcora, a ______ de __________de 2019.

Signat (*)

(*) La informació recollida a la base de dades de l'escola serà d'ús exclusiu per a aquest esdeveniment segons la legislació vigent de protecció de dades.
(*) Amb aquesta signa s'autoritza a Torresport Gestió Educativa SL que puga traure fotografies als participants, sempre fent-hi un ús responsable de les mateixes.

