SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ ESCOLA D’ESTIU 2022
DADES NIN/A
Nom i llinatges
Curs 2021/22

Data naixement
Adreça

Codi Postal

Localitat
Al·lèrgies o malalties a tenir en compte

En el cas de ser afirmatiu, indicar quines són i si és necessari l'ús de medicació

Sap nedar?

Si

No

Utilitza maneguets

DADES Pare / mare / tutor/a
Nom i llinatges
DNI

Telèfon

Correu electrònic
AUTORITZACIONS:
Autoritzo que el meu fill/a participi en les sortides programades que es realitzin dins l’horari de l’escola
SI
NO
Autoritzo a l’esquip a prendre les decisions medicoquirúrgiques necessàries en cas d’extrema urgència
SI
NO
Autoritzo a la utilització i reproducció de fotografies i filmacions amb finalitats promocional i/o educatives, on es pot
reconèixer al meu fill/a
SI
NO
Autoritzo al meu fill/a a anarse’n tot sol/a una vegada acabada l’activitat
SI
NO
En el cas d'haver contestat No a la pregunta anterior. Indica el nom/s i telèfon/s de la persona/es responsable/s de
venir a la recollida:

PREUS (de 9:00 a 14:00 hores)

PREUS REDUÏTS (de 9:00 a 14 hores)*

Mes natural

100€

Mes natural

50€

Setmana

25€

Setmana

12’50€

Dies esporàdics

5€

Dies esporàdics

2’50€

*Preus reduïts per a les famílies amb majors necessitats de protecció pertanyents als col·lectius que s’indiquen: (art.5 Llei 8/2018
de 31 juliol)
 Famílies monoparentals
 Famílies en situació especial (en risc social, victimes de violencia masclista i altres)
 Dones en situació d’atur de llarga durada
 Dones majors de 52 anys
 Famílies en situació de vulnerabilitat económica especial (beneficiàries de la renda mínima garantida, de la
renda mínima d’inserció o subsidi de desocupació com a únic ingrés)
 Famílies nombroses

Ingrés al compte de l’Ajuntament de Costitx, indicant el nom del nin/a.
CaixaBank: ES56 2100 2462 7002 0000 0529
Costitx, …….. de …………… …. de 2022
Signat
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB AQUESTA SOL·LICITUD
- Còpia de la targeta sanitària del menor
- Justificant del pagament
- Documentació acreditativa si pertany a un col·lectiu beneficiari de preus reduïts
ACTIVITAT FINANÇADA AMB CÀRREC ALS FONS REBUTS DEL MINISTERI D’IGUALTAT, SECRETÀRIA D’ESTAT D’IGUALTAT I CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE, EN EL
MARC DEL PLA CORRESPONSABLES I EN COL·LABORACIÓ DE LA CONSELLERIA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Import finançament: 6.739’27€
Fons propis Ajuntament: 41.681’90€

