MICROTEATRE BARCELONA
Casal d’estiu | Inscripció
Dades personals
Nom de l'alumne/a*
Nom

Primer cognom

Segon cognom

DNI de l'alumne/a*
xxxxxxxx-y

Data de naixement de l'alumne/a* (DD/MM/AAAA)

Adreça postal*
Adreça 1
Adreça 2
Ciutat

Comarca

Codi Postal

País

Correu electrònic de contacte*

Telèfon de contacte*

Nom de l'adult responsable*
Nom

Primer cognom

DNI de l'adult responsable*
xxxxxxxx-y

Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

Altres dades d'interès

Segon cognom

Matriculació
Curs escolar realitzat durant l'any 2018-2019

Seleccioneu les setmanes*
Marqueu les setmanes seleccionades amb una X

Setmana 1

del 01/07 al 05/07

Setmana 2

del 08/07 al 12/07

Setmana 3

del 15/07 al 19/07

Setmana 4

del 22/07 al 26/07

Setmana 5

del 29/07 al 02/08

Setmana 6

del 05/08 al 09/08

Setmana 7

del 26/08 al 30/08

Setmana 8

del 02/09 al 06/09

Sel·leccioneu l'horari*
Marqueu les setmanes seleccionades amb una X

Matí (de 10:00h a 14:00h de dilluns a divendres)

100€/setmana

Complert (de 09:00h a 16:00h de dilluns a divendres)

150€/setmana

Permanència matí (de 09:00h a 10:00h de dilluns a divendres)

20€/setmana

Permanència migdia (de 14:00h a 16:00h de dilluns a divendres)

40€/setmana

ALTRES COMBINACIONS: Si voleu fer qualsevol altre inscripció, seleccioneu l'opció més
similar i contacteu-nos per correu electrònic a info@microteatrebarcelona.cat
DESCOMPTES: els descomptes seran aplicats un cop realitzada la reserva. Per qualsevol
dubte contacteu-nos per correu electrònic a info@microteatrebarcelona.cat

TERMES I CONDICIONS
Si us plau, llegiu detingudament les següents condicions:
Al fer la inscripció al Casal d'estiu de Microteatre Barcelona el nen o nena (o el seu tutor),
accepta les següents condicions:
1) El nen o nena es compromet a portar una aigua, motxilla, una bata (o samarreta vella),
una gorra; TOT AMB EL NOM DEL PARTICIPANT BEN VISIBLE, per a les activitats del casal.
2) El nen o nena es compromet a fer el pagament íntegre de la quantitat corresponent del
Casal segons opció triada en els següents 7 dies a l'enviament d'aquest formulari i
sempre abans del 15 de juny.
3) El nen o nena es compromet a portar (o enviar escanejada) una còpia de la targeta del
Servei Català de Salut el dia del pagament del Casal.
4) El nen o nena es compromet a portar esmorzar de casa, si bé Microteatre sempre tindrà
a mà fruita, aigua i galetes per una eventualitat.
5) El nen o nena que es quedi a dinar es compromet a portar carmanyola amb dinar de
casa.
6) El pagament no és reemborsable.
7) El nen o nena és responsable de venir cada dia amb protecció solar i antipolls, si bé
Microteatre Barcelona tindrà a mà crema solar per reforçar la protecció a la cara abans de
fer sortides a l’exterior.
8) Per a qualsevol comunicació important, els/les pares/mares dels nens o nenes han
d’enviar un e-mail a info@microteatreatrebarcelona.cat. Qualsevol comunicació a través del
monitoratge o via altres canals de comunicació (Facebook, Whatsapp, etc.) no seran
admesos.
9) Si una jornada ha de ser modificada o cancel·lada per causa de força major (p.ex. avaria
al transport públic, vaga, etc.) no es podrà reclamar una restitució de l'import.
10) Només s'entregarà els nens o nenes a aquelles persones diferents de la persona de
contacte si hi ha una autorització per escrit. Sinó, Microteatre Barcelona no en permetrà la
sortida.
Barcelona, maig 2019
Acceptació de les condicions del Casal d'estiu*
Sí, he llegit, entenc i accepto les condicions del Casal.

