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BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

L’Ajuntament d’Albatàrrec organitza les estades
esportives d’estiu amb la coordinació de Dakirol Gestió
de l’Esport perquè els vostres ﬁlls puguin gaudir d’uns
dies de vacances fent esport.
Es duran a terme entre l’1 de juliol i ﬁns el 6 de
setembre de 2019.

QUÈ CAL PORTAR?
Roba esportiva, gorra, banyador, protecció solar, calçat
esportiu, esmorzar i aigua. Recomanem marcar amb
retolador permanent la roba i la crema solar.
En cas de malaltia, al·lèrgies o altres, indicar-ho a la
matrícula

PROGRAMA
Les activitats començaran a les 9.00 hores i la recollida
serà a les 13.00 hores.
Servei d’acollida gratuït de 9.00 h a 9.30 h.
INFORMACIÓ
Regal d’una samarreta per a cada participant de
l’Estada Esportiva
Festa de cloenda el dissabte 30 d’agost de 2019
Publicació de fotograﬁes al Facebook de Dakirol
ACTIVITATS
Esports col·lectius i individuals, natació, experiments,
psicomotricitat, diferents tipus de tallers, jocs
tradicionals i de taula, gimcanes...

EDATS
Obert a nens i nenes de P3 a 6è d’Educació Primària
PREUS I PAGAMENT (ESTADES ESPORTIVES)
El preu per setmana és de 45 € per als veins d’Albatàrrec i de 50€ per als que no ho són.
1. Descompte del 10% si es fa una inscripció de 3 o
més setmanes
2. Descompte del 10% per germans
El pagament es farà a través de rebut bancari o efectiu.
(Descomptes 1 i 2 no acumulables)
PREUS I PAGAMENT (NATACIÓ)
1. El preu del servei de natació és de 20 €/setmana.

Dades generals

Data de naixement

Adreça

Població

Telèfon de contacte

Correu electrònic

Dades mèdiques
Pateix alguna malaltia?
Pren medicació?
Autorització drets d’imatge
Que la imatge del meu ﬁll o ﬁlla pugui aparèixer en
fotograﬁes, publicacions i vídeos corresponents a activitats
extraescolars organitzades per Dakirol. Gestió de l’esport
Si
NO
Per formalitzar la inscripció cal omplir la butlleta i lliurar-la a
l’Ajuntament d’Albatàrrec

Signatura pare/mare/tutor

Seleccioneu la setmana d’Activitats
Setmana 1
del 1 al 5 de juliol
Setmana 2
del 8 al 12 de juliol
Setmana 3
del 15 al 19 de juliol
Setmana 4
del 22 al 26 de juliol
Setmana 5
del 29 juliol al 2 d’agost
Setmana 6
del 5 al 9 d’agost
Setmana 7
del 12 al 16 d’agost
Setmana 8
del 19 al 23 d’agost
Setmana 9
del 26 al 30 d’agost
Setmana 10 del 2 al 6 de setembre

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

L’Ajuntament d’Albatàrrec organitza les estades
esportives d’estiu amb la coordinació de Dakirol Gestió
de l’Esport perquè els vostres ﬁlls puguin gaudir d’uns
dies de vacances fent esport.
Es duran a terme entre l’1 de juliol i ﬁns el 6 de
setembre de 2019.

QUÈ CAL PORTAR?
Roba esportiva, gorra, banyador, protecció solar, calçat
esportiu, esmorzar i aigua. Recomanem marcar amb
retolador permanent la roba i la crema solar.
En cas de malaltia, al·lèrgies o altres, indicar-ho a la
matrícula

PROGRAMA
Les activitats començaran a les 9.00 hores i la recollida
serà a les 13.00 hores.
Servei d’acollida gratuït de 9.00 h a 9.30 h.
INFORMACIÓ
Regal d’una samarreta per a cada participant de
l’Estada Esportiva
Festa de cloenda el dissabte 30 d’agost de 2019
Publicació de fotograﬁes al Facebook de Dakirol
ACTIVITATS
Esports col·lectius i individuals, natació, experiments,
psicomotricitat, diferents tipus de tallers, jocs
tradicionals i de taula, gimcanes...

EDATS
Obert a nens i nenes de P3 a 6è d’Educació Primària
PREUS I PAGAMENT (ESTADES ESPORTIVES)
El preu per setmana és de 45 € per als veins d’Albatàrrec i de 50€ per als que no ho són.
1. Descompte del 10% si es fa una inscripció de 3 o
més setmanes
2. Descompte del 10% per germans
El pagament es farà a través de rebut bancari o efectiu.
(Descomptes 1 i 2 no acumulables)
PREUS I PAGAMENT (NATACIÓ)
1. El preu del servei de natació és de 20 €/setmana.

Dades generals

ESTADES
ESPORTIVES

ALBATÀRREC
de l ‘1 de juliol al 6 de setembre de 2019

Nom nen/a

Data de naixement

Adreça

Població

Telèfon de contacte

Correu electrònic

Dades mèdiques
Pateix alguna malaltia?
Pren medicació?
Autorització drets d’imatge
Que la imatge del meu ﬁll o ﬁlla pugui aparèixer en
fotograﬁes, publicacions i vídeos corresponents a activitats
extraescolars organitzades per Dakirol. Gestió de l’esport
Si
NO
Per formalitzar la inscripció cal omplir la butlleta i lliurar-la a
l’Ajuntament d’Albatàrrec

Signatura pare/mare/tutor

ESTADES

DAKIROL
GESTIÓ DE L’ESPORT

NATACIÓ

ESTADES ESPORTIVES ALBATÀRREC 2019

ALBATÀRREC
de l ‘1 de juliol al 6 de setembre de 2019

Nom nen/a

ESTADES

DAKIROL
GESTIÓ DE L’ESPORT

NATACIÓ

ESTADES ESPORTIVES ALBATÀRREC 2019

ESTADES
ESPORTIVES

Seleccioneu la setmana d’Activitats
Setmana 1
del 1 al 5 de juliol
Setmana 2
del 8 al 12 de juliol
Setmana 3
del 15 al 19 de juliol
Setmana 4
del 22 al 26 de juliol
Setmana 5
del 29 juliol al 2 d’agost
Setmana 6
del 5 al 9 d’agost
Setmana 7
del 12 al 16 d’agost
Setmana 8
del 19 al 23 d’agost
Setmana 9
del 26 al 30 d’agost
Setmana 10 del 2 al 6 de setembre

