
 

 

  

  

PER LLIURAR: 

Al despatx de 

l’AFA de la teva 

escola 

 

PROMOCIONS I DESCOMPTES 

Aprofita les nostres promocions. Si vols, tria una de les dues: 
 

/ 5% de descompte: pagant 4 setmanes, o més, et 

descomptarem un 5% de l’import total. 

/ Pagament fraccionat: apunta’t ara i paga còmodament en tres 

vegades: Abril-Maig-Juny. 

FULL INSCRIPCIÓ CASAL ESTIU 2017 

 

Escola procedència: ________________________________________________________________________________________ 

 

Dades personals (si us plau, ompliu-ho amb majúscules i lletra ben llegible). 

Nom pare/mare/tutor/rble. legal: _______________________________________________ DNI: ___________________________ 

Nom i Cognoms nen/a: _______________________________________________________________________________________ 

Adreça completa: ___________________________________________________________________________________________ 

Municipi i C.P.: ______________________________________________________________________________________________ 

Telèfon fix: _______________________ Telèfon mòbil: _________________________ Pertany a: _________________________ 

Telèfon fix (2): _______________________ Telèfon mòbil (2): ________________________ Pertany a: ____________________ 

E-mail: ________________________________________________________ Curs Escolar: ________________________________ 

TISS: ___________________________________________________________ Data naixement: ____________________________ 

 CASAL: VIATGE ARREU... DELS SENTITS!       A l’escola: ESCOLA PACO CANDEL 

 

Observacions. 

Pateix alguna malaltia crònica? En cas afirmatiu, especificar: ______________________________________________________ 

Té alguna al·lèrgia? En cas afirmatiu, especificar:  ________________________________________________________________ 

Té alguna intolerància alimentària. En cas afirmatiu, quina?:   ______________________________________________________ 

Indiqueu si l’infant té alguna discapacitat. En cas afirmatiu, quina?:  ________________________________________________ 

Altres:______________________________________________________________________________________________________ 

Torns: tria el torn i l’import.                        

 
             9:00h-13:00h    9:00h-15:00h       9:00h-17:00h                8:00h-9:00h    13:00h-14:00h             

                                     

26/06 al 30/06  62,75€         99.75€              112.50€                    5,00€             5,00€                                         

03/07 al 07/07  62,75€         99.75€              112.50€                    5,00€             5,00€                    

10/07 al 14/07  62,75€         99.75€              112.50€                    5,00€             5,00€                              

17/07 al 21/07  62,75€         99.75€              112.50€                    5,00€             5,00€                    

24/07 al 28/07  62,75€         99.75€              112.50€                    5,00€             5,00€                    

04/09 al 08/09  62,75€         99.75€              112.50€                    5,00€             5,00€                             

           

A Barcelona, el ____________ de _______________  de _______ 

 

Signatura:  

TOTAL: ________________________________________ € 

Promoció 1. TOTAL _____________________________ € 
Aplica un 5% de dte. (pagant 4 setmanes). 

Promoció 2. 
Pagament fraccionat (màxim 3 pagaments). Els pagaments 

han de correspondre a setmanes senceres.  

Llegir instruccions al dors 

TOTAL ABRIL __________________________________ € 

TOTAL MAIG ___________________________________ € 

TOTAL JUNY ______________________________________ €     

Autoritzo a la meva entitat financera a pagar els càrrecs domiciliaris presentats per CET10 CLUB. 

Accepto que les quantitats siguin variables i que puguin carregar-se en dates diferents. 

 

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, CET10 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 CET10 CLUB, per tal de permetre les gestions derivadesde la seva sol·licitud i la publicitat dels nostres serveis. D’acord amb el que disposa la LO 

15/1999, poden exercici els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte aquestes dades al correu electrònic administracio@fundaciocet10.org.  

 

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 CET10 CLUB per donar suport visual a la  nostra web, xarxes socials, documentació 

corporativa i publicitària.  

Acollida 



 

 

COM OMPLIR EL FULL D’INSCRIPCIÓ  
 

Omplir apartat dades personals amb majúscules i lletra clara. 

 

Marcar amb un “x” les opcions horàries setmanals escollides.  

 

Fer el sumatori de les opcions escollides.  

 

Signar el full d’inscripció  

 

 

DESCOMPTES I PROMOCIONS: 

1.- En cas d’inscriure’s 4 o més setmanes, cal aplicar-se el 5% de descompte a l’hora de fer 

l’ingrés.  

 

 

PAGAMENT FRACCIONAT 

- El pagament fraccionat correspon sempre a setmanes senceres.  

Exemple: 

Un infant volem inscriure’l diferents setmanes i pagar-ho de manera fraccionada. Mai 
farem el pagament, dividint l’import total sinó que ho pagarem fraccionadament tenint 

en compte el preu de cada setmana. 
 

Si volem apuntar al nostre infant 3 setmanes de casal, no podem pagar 1 setmana i mitja 
i en el segon pagament l’altre setmana i mitja, sinó que haurem de fer:  
  1r pagament: 1 setmana 

2n pagament: 2 setmanes 
 

 

 

COM TRAMITAR LA INSCRIPCIÓ: 
1. Omplir el full d’inscripció amb totes les dades personals i assenyalar la forma de pagament. 

 

2. Fer l’ingrés al núm. de compte ES43 0081 7013 94 0001340640 del Banc de Sabadell segons 

modalitat de pagament. 

 

3. Portar el full d’inscripció i el comprovant d’ingrés, amb el nom i cognoms del nen/a,  a partir del 

24 d’abril al despatx de l’AMPA (Coordinador extraescolars Juanmy Huerta).  

 

4. En cas de pagament fraccionat, portar cada comprovant d’ingrés a les oficines de CET10 o a la 

coordinador de la Fundació CET10 (Juanmy Huerta). 

 


