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joc lliure

Inscripció al casal
En/Na ___________________________ inscric a ___________________________ 
per participar al Casal d’estiu 2017 que organitza El cau durant les se-
güents setmanes: 

>> marqueu amb una [x] les setmanes d’inscripció

Setmana del 26 al 30 de Juny  [ ] 185€  [ ] 30€

Setmana del 3 al 7 de Juliol  [ ] 185€  [ ] 30€

Setmana del 10 al 14 de Juliol [ ] 185€  [ ] 30€

Setmana del 17 al 21 de Juliol [ ] 185€  [ ] 30€

Setmana del 24 al 28 de Juliol [ ] 185€  [ ] 30€

Setmana del 4 al 8 de Setembre [ ] 185€  [ ] 30€

casal 
9-14h

acollida
8.30-9h

Total:        ______   +    ______  =  ______

En el moment de la inscripció, haurà d’abonar-se la totalitat del preu. 
L’import abonat no serà retornat si finalment el nen/a no assisteix.

Documentació requerida

En el moment de la inscripció caldrà adjuntar a aquest full de reserva 
la següent documentació:

•	 Fitxa d’autorització firmada
•	 Fitxa de salut firmada
•	 Fotocòpia de la targeta sanitària
•	 Fotocòpia del carnet de vacunació o certificat mèdic del nen/a
•	 Foto recent del nen/a (opcional)



Pagament

El pagament es pot fer:

•	 en efectiu o targeta al cau 
•	 per transferència a ES55 0182 0807 1402 0154 5206 

posar en concepte: “Casal + Nom i cognoms del nen”

Inscripció

La inscripció quedarà finalitzada al presentar la documentació requerida 
i en fer efectiu el pagament al cau o presentant el comprovant bancari 
de la transferència.

El cau es reserva el dret de cancel·lar el casal fins la data 26/5, si no 
s’han cobert les places ofertades. En cas aquest cas, l’import abonat 
serà retornat. 
      

A Barcelona   ______   de   ____________  de 2017

Nom i signatura

En compliment de l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals 
que consten en aquesta sol·licitud  i les fitxes adjuntes s’inclouran en un fi-
txer titularitat de El cau 237, S.L. Les vostres dades s’utilitzaran amb la 
única finalitat de gestionar la inscripció, estada del infant i gestió adminis-
trativa al Casal d’estiu. Teniu dret d’accedir, rectificar, cancel·lar les vos-
tres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la 
legislació vigent, enviant escrit junt amb la copia del DNI a l’atenció del 
Responsable de Seguretat, a l’adreça C/ Villarroel, 237, Baixos B, 08036 de 

Barcelona.


