ESCOLA D’ESTIU 2019 / INSCRIPCIÓ
UN ESTIU AL CASTELL VELL

La inscripció en “Un estiu al Castell Vell” s’ha d’enviar telemàticament a l’adreça
electrònica info@mucc.es o s’ha d’entregar presencialment a l’edifici Menador, 3a
planta (pl. Hort dels Corders), del dia 20 de maig fins al 17 de juny de 2019.
L’admissió dels xiquets i les xiquetes participants es farà per rigorós ordre
d’inscripció. Una vegada cobertes totes les places, es crearà una llista d’espera per si
hi haguera alguna baixa.
El dia 20 de juny de 2019 es contactarà amb les famílies per tal de confirmar la
participació de les xiquetes i els xiquets inscrits o, per contra, anunciar el pas a la
llista d’espera.
Les activitats estan dirigides a xiquetes i xiquets nascuts entre els anys 2007 i 2012.
–Nom i cognoms del xiquet/a:
……………………………………………………………………………………………………………………….
–Any de naixement: ……………………………………..
–Nom del pare/mare o tutor/a:
……………………………………………………………………………………………………………………….
–Document identificatiu (DNI): ……………………………………..
–Domicili:
……………………………………………………………………………………………………………………….
–Telèfons de contacte: ……………………………………..
–Adreça electrònica: ………………………………………………………………..
–El xiquet/a té alguna necessitat especial? (especifiqueu-ne quines):

–El xiquet/a necessita alguna adaptació de tipus sensorial o de mobilitat?
(especifiqueu-ne quines):

–El xiquet/a té alguna al·lèrgia? (especifiqueu-ne quines):

Trieu l’opció desitjada:
Torn A

De l’1 al 5 de juliol de 9:00 a 13:30 h

Torn B

Del 8 al 12 de juliol de 9:00 a 13:30 h

Per tal de formalitzar la inscripció és necessari aportar fotocopiats els documents
imprescindibles (DNI, llibre de família i targeta sanitària) del xiquet/a i qualsevol
document que ens ajude a facilitar l’estada del xiquet/a en l’escoleta en les
condicions òptimes.
Documentació que s’aporta:
DNI
Llibre de família
SIP (targeta sanitària)
Una altra documentació. Especifiqueu-ne quina:

La inscripció en l’activitat “Un estiu al Castell Vell” implica l’acceptació i autorització
que la imatge dels xiquets i les xiquetes puga aparéixer en fotografies i vídeos que
puguen ser utilitzats per tal de documentar les diferents activitats, així com per a
publicar-los i difondre’ls en xarxes socials i pàgines web de l’Ajuntament de Castelló
de la Plana i l’empresa Aur-Art i que siguen o puguen ser clarament identificables.
Si no esteu d’acord amb aquesta condició, marqueu la casella següent:
NO accepte ni autoritze la reproducció de les imatges del meu fill o filla.

Signatura,

Castelló,

