ACTIVITATS ESPORTIVES i de
LLEURE per a INFANTS
FULL DE DADES PERSONALS
1.- DADES DEL PARTICIPANT
Cognoms: _______________________________ Nom:___________________
Data Naixement: ___ / ___ / ___ Adreça: C/PL.: _______________________
Núm.:.______ Pis/Porta: _________ Municipi: __________________________
Escola: ____________________ Curs: _______ Telèfon FIX: _____________
Telèfons Mòbils i/o feina: Mare : _______________ Pare : _______________
E-Mail de contacte: _______________________________________________
2.- DADES DELS PARES i/o TUTORS / AUTORITZACIÓ PATERNA
En/Na_________________________________amb DNI,___________ i com
a____________del nen/a___________________________,
1)

AUTORITZO A PARTICIPAR el meu fill/a a les activitats escollides en el Full num. 2 (Taula de
Modalitats), en les condicions establertes i faig extensiva aquesta autorització a les decisions
mèdico-quirúrgiques que siguin necessàries adoptar en cas d’extrema urgència, sota la direcció
facultativa.

2)

ACCEPTO la normativa general i específica de les activitats escollides en cada modalitat.

3)

ACCEPTO que l’horari i la responsabilitat municipal acaba segons els horaris que es determina per
a cada modalitat en la publicitat de les activitats.

4)

DONO EL MEU CONSENTIMENT per a l’us de la seva imatge (Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el
dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge) en documentació i mitjans
relacionats amb l’activitat o autoritzats per l’Ajuntament. En cas negatiu ho comunicaré
expressament a l’organització.

Caldes de Malavella, a _______ de _________ de 2018
Signatura,

3.- DADES MEDICO-SANITÀRIES:
Dades de salut a tenir en compte: ____________________________________
_______________________________________________________________
Infants amb necessitats educatives especials:  Física

 Psíquica

 Sensorial

Quina? _________________________________________________________
Altres Observacions: _______________________________________________
Podeu continuar amb les observacions al revers de la fitxa si cal.

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS I FUNCIONAMENT DE L’ACTIVITAT DEL CASAL D’ESTIU 2018
DE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA.

1.-NORMATIVA D’INSCRIPCIONS.
I.- Es fixa una reunió informativa prèvia al període d’inscripcions per exposar l’oferta d’activitats, i atendre consultes
relacionades amb el funcionament de les mateixes, i en relació al procés d’inscripció. Es farà el dijous 17 de maig a partir de
les 19.30 h a la sala de reunions del pavelló (19.30 h Casalet; 20 h Matins de Jocs; i 21h Estades Esportives).
Les inscripcions es realitzaran del 21 al 26 de maig a Cal Ferrer de la Plaça. En horari de dilluns a divendres de 09:15 a 11.30
h, i de 16 a 19 h. Dissabte de 10 a 13 h.
II. Fora dels terminis establerts, únicament s’admetran inscripcions si hi ha vacants en els horaris sol·licitats i en els grups
d’edat que correspongui a cada sol·licitud. S’establirà un sistema d’atenció al públic, com a mínim d’un dia per setmana, per
recollir les sol·licituds fora de termini i els canvis en les sol·licituds ja formalitzades.
III.-Hi ha a disposició del públic un telèfon mòbil (629.325.484 / Irene Santa) i una adreça electrònica
(eem@caldesdemalavella.cat), per poder efectuar una atenció telefónica i per mail, al públic, des del primer dia de les
inscripcions i fins a l’últim dia del Casal d’Estiu.
IV. Cada modalitat del Casal d’Estiu té places limitades i les places s’assignaran per ordre d’inscripció i pagament.
Per formalitzar el full d’inscripció s’hauran d’abonar abans del dilluns 28 de maig. En cas d’haver-hi més sol·licituds que
places ofertades, s’establirà una llista d’espera per modalitats.
V. Infants amb necessitats educatives especials: L’admissió d’infants amb necessitats educatives especials (discapacitats
amb problemes de salut o trastorns del comportament) estarà condicionada a la valoració dels professionals de la Regidoria
d’Esports i Serveis socials de l’Ajuntament de Caldes de Malavella. El programa d’inclusiu social inclou fins un màxim de
2 vetlladors del 2 de juliol al 31 de juliol. Franja de 9h a 13h modalitat MATINS DE JOCS. No hi haurà servei de
vetllador a l’acollida matinal, horari de menjador i tardes.
VI. A cada sol·licitud se li assignarà un número d’inscripció. En el cas de la inscripció de diferents germans, els números
hauran de ser correlatius.
VII. Es lliurarà un resguard per a cada sol·licitud, on hi constin totes les dades referents a la demanda (nom de l’infant,
ubicació, mes i torn sol·licitat).
VIII. En cas que se sol·liciti la baixa 15 dies naturals abans de l’inici de l’activitat, comptats a partir de la data en què s’iniciaria
el torn al qual us heu inscrit, en aquest cas, es retornarà la totalitat de l’import efectuat. Una vegada transcorregut aquest
període no es retornarà cap import en cas de baixa.
IV. Nombre de places per servei: Per a la realització del servei s’estableix una oferta màxima de places per a cada torn, a
distribuir entre ambdós Casals. Les places son LIMITADES.
2.- DESTINATARIS DEL SERVEI: Per a nens i nenes que hagin nascuts els anys 2006 a 2017, ambdós inclosos. Les
activitats estaran organitzats per grups d’edats i que estiguin empadronats a Caldes de Malavella.
Excepcionalment s’admetran infants que no estiguin empadronats al municipi, si es dóna algun dels següents supòsits:

Si estan acollits o al càrrec d’algun adult empadronat al municipi per causes justificades i acreditades documentalment.

Si un cop finalitzat el període d’inscripcions, queden places vacants en el grup d’edat i torn sol·licitat.
L’admissió d’aquests infants requerirà la conformitat prèvia de la Regidoria d’Esports.
3.-FUNCIONAMENT DE L’ACTIVITAT
I.Horari d’entrada: L’horari d’entrada és de 09.00hores a 09.10hores. Només es podrà entrar més tard d’aquests horaris de
manera excepcional, i amb el justificant dels pares o tutors. En el servei d’acollida de 08.00hores a 09.00 hores, es podrà
efectuar l’entrada en qualsevol moment.
II.Horari de sortida: L’horari de sortida és a les 13.00 hores, 15.00 hores i a les 17.00 hores. Només es podrà sortir abans de
l’hora excepcionalment, i sempre amb un justificant signat pels pares o tutors.
III.Serveis complementaris:

Servei d’acollida.
S’oferirà el servei complementari d’acollida de 08.00 hores a 09.00 hores. Únicament Matins/Estades juny i juliol.

Servei de menjador.
El servei de menjador s’oferirà a través d’algun servei de càtering degudament autoritzat i seguint la normativa vigent
reguladora del sector.
S’establirà un sistema àgil per fer accessible el menjador a usuaris esporàdics.
IV.Nombre de places per servei: Per a la realització del servei s’estableix una oferta màxima de places per a cada torn, a
distribuir entre ambdós Casals.
V. Infants amb necessitats educatives especials: L’admissió d’infants amb necessitats educatives especials (discapacitats,
amb problemes de salut o trastorns del comportament) estarà condicionada a la valoració dels professionals de la Regidoria
d’Esports i Serveis socials de l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
4.- INSTAL·LACIONS: Les activitats es duran a terme al pavelló poliesportiu municipal, camp de futbol, pistes de tennis, i
piscina municipal. Podran fer ús d’altres espais sempre prèvia autorització de la Regidoria d’Esports.
Regidoria d’Esports
Ajuntament de Caldes de Malavella

