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FITXA INSCRIPCIÓ ESPLAI D’ESTIU 2022 

 
Nom i cognoms del/de la participant:.......................................................................................................... 
 
Data de naixement:........................................... Edat:..................... Curs escolar:...................................... 
 
Adreça:.............................................................................  Núm.:....................... Població:.......................... 
 
Talla jersei: ............................. 
 
TORNS D'INSCRIPCIÓ 
 
ESPLAI 
 

  1R TORN + 2N TORN 
 27 de juny al 2 de setembre matins + tardes (160€)     
 27 de juny al 2 de setembre matins (110€)     
 27 de juny al 2 de setembre tardes (110€)     

 
 

1R TORN          2N TORN 
 27 de juny al 29 de juliol matins + tardes (100€)  1 d'agost al 2 de setembre matins + tardes (100€)        
 27 de juny al 29 de juliol matins (60€)   1 d'agost al 2 de setembre matins (60€)      
 27 de juny al 29 de juliol tardes (60€)   1 d'agost al 2 de setembre tardes (60€)      

 
 
PACKS PISCINA + ESPLAI         
 
 

   1R TORN + 2N TORN 
  27 de juny al 2 de setembre matins + tardes + piscina (200€)  
  27 de juny al 2 de setembre matins + piscina (150€)      
  

 
 1R TORN           2N TORN 

 27 de juny al 30 de juliol matins + tardes + piscina      2 d'agost al 2 de setembre matins + tardes + piscina   
      (115€)                                                                                (115 €) 

 27 de juny al 30 de juliol matins + piscina (90€)           2 d'agost al 2 de setembre matins + piscina (90€)        
 
Horari de piscina: ___________________________             
* la setmana del 15/08 al 21/08 NO hi ha curs de piscina 
* cal tenir present que s’han establert els dimecres com dia de sortides a l’esplai i això fa que els dimecres no es 
portaran els/les nens/nenes a la piscina, ja que l’esplai estarà de ruta i no estaran als locals establerts per realitzar 
les activitats.      
           
Es farà un 10% de descompte a partir del segon fill/a 
Exemple: 
2 germans: del 1r es paga la totalitat de la quota establerta en funció de l’opció escollida i el 2n gaudeix d’un 
descompte del 10% de la quota establerta en funció de l’opció escollida. El 1r nen sempre serà el de més edat dels 
germans. 
 
Horari esplai: de 8:30 a 13h i de 15 a 19h 
 
DATA LÍMIT INSCRIPCIONS: 20 de juny 
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Inscripcions: Oficines Ajuntament o esplai@laldea.cat. S’ha de fer arribar el full d’inscripció juntament 
amb el justificant d’ingrés al número de compte d’Actiesport,  ES89 2100 0019 4402 0078 9943, 
indicant el nom i cognoms del nen/a i el municipi.          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓ SANITÀRIA 
 
Al·lèrgies alimentàries:  No    Sí               Quines: ............................................................................. 

Al·lèrgies respiratòries:  No    Sí               Quines: .............................................................................. 

Al·lèrgies pintures:         No    Sí               Quines: .............................................................................. 

Malalties o altres que s’hagin de tenir en compte: 

........................................................................................................ 

Número Targeta Sanitària: ............................................................. 

Notes:  
- Cal aportar la targeta sanitària en el cas que no l’haguéssiu aportat en edicions anteriors. 
- Cal agregar-se el telèfon 616 57 92 76 de l’Ajuntament als contactes per rebre avisos  

 
DADES DE CONTACTE 
 
Contacte 1: ................................................. Telèfon: ....................................... Parentiu: ........................ 

Contacte 2: ................................................. Telèfon: ....................................... Parentiu: ........................ 

Contacte 3: ................................................. Telèfon: ....................................... Parentiu: ........................ 

AUTORITZACIÓ D’ACTIVITATS 
 
En/na: ............................................................................................... amb D.N.I. núm.: ................................. 

Com a pare/mare o tutor autoritza al meu fill/a ..............................................................................................  

 a participar a les activitats que es realitzin a l’esplai d’estiu 2022. 
 que se li puguin fer fotos/vídeos si es dona el cas en les diferents activitats que es duran a terme per 

fer-ne difusió als mitjans locals o territorials. 
 
Signatura: 
 
 
L’Aldea, ______ de ____________________ de 2022 
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