
      FULL INSCRIPCIÓ SUMMER CAMP 2019 

                   HORTA DE SANT JOAN 
 

  

 

 
SUMMER CAMP 2019 

          Del 21 al 28 de juliol (5 a 12 anys) 
          Del 21 al 24 de juliol (3 a 5 anys)  
            

Nom i cognoms alumne/a  

Nom i cognoms pare / mare  D.N.I.  Pare / Mare  

Telèfon mòbil PARE  MARE  

Correu electrònic  

Adreça  

Població  Codi postal  

Edat (durant Summer Camp)  Data de naixement  
                          

És alumne del curs acadèmic 
2018-2019?  

      SÍ              D’un altre centre Kids&Us:                                       Llar d’infants /Escola   _________                                  
 
      NO      Curs:                              Escola:________________               Ciutat:                              c 

El nen / La nena té algun problema important relacionat 
amb la salut o amb els hàbits alimentaris? 

Disposem d’informació sobre al·lèrgens 

 

Segueix algun tipus de tractament mèdic? Indiqueu el 
tractament i la freqüència 

 

     Sap nedar?        Sí           No 

Data i any de l’última dosi Tètanus-Diftèria (TD)  

 

 

IMPORT 590 €             290€     

   Efectiu  
 
 
         Targeta crèdit    

        Domiciliació bancària (24 dígits) 

IBAN  _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _   _  _  _  _   _  _  _  _   _  _  _  _ 

        Transferència bancària a nom de La Martina School, S.L. al núm.                                                                

ES22 0128 0573 42 0100036754    de Bankinter 

PAGA I SENYAL 
150€ 

        SÍ                   NO            Rebut Num.: __________ 

 

 

 

IMPORTANT: 

Més endavant us informarem del què cal portar i farem una reunió al mes de juny, abans de preparar 

les nostres motxilles. Possibilitat dels nens/es de 3 a 5 anys de quedar-se fins el 28 de juliol. 

 
 
 
Signatura:  
 
 

A ________________  ,  el_______  de ______________  del 2019 
 

 

 



      FULL INSCRIPCIÓ SUMMER CAMP 2019 

                   HORTA DE SANT JOAN 
 

  

 

 

CONDICIONS GENERALS 

 

 

INSCRIPCIÓ 

 

Per inscriure’s en els cursos d’estiu, cal omplir la inscripció amb totes les dades i lliurar-la a les nostres oficines o bé 

enviar-nos-la per mail al compte de : reus.gaudi@lamartinaschool.com 

 

 

PAGAMENT 

 

Tota sol·licitud anirà acompanyada d’un pagament a compte de 150€ en concepte de formalització de la inscripció. La 

resta de l’import de l’estada es farà efectiva 20 dies abans de l’inici del curs. 

 

 

ASSEGURANCES 

 

L’organització i la casa de colònies té concertades pòlisses d’assegurança per accident i RC. Si el participant, per la seva 

banda, vol sol·licitar una assegurança complementària, pot fer-ho adjuntant una còpia a l’hora de fer la inscripció. 

 

 

DRETS D’IMATGE 

 

Durant el curs hi ha la possibilitat de fer diapositives, fotos i filmacions de vídeo de les activitats realitzades pels vostres 

fills/es. Ja que el dret a la pròpia imatge està reconegut s l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, del 

5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal, familiar i a la pròpia imatge, us demanem la vostra autorització 

per tal de poder fer i utilitzar les imatges dels vostres fills/es en activitats escolars lectives, complementàries i 

extraescolars organitzades per l’escola.           No ho autoritzo 

 

 

NORMES DE PARTICIPACIÓ 

 

Tots els participants coneixen les normes dels cursos organitzats i, per tant, les accepten en el moment de la inscripció. 

 

DESPESES DE CANCEL·LACIÓ 

 

➢ L’absència no justificada d’un participant a l’inici del curs suposarà la pèrdua del 100% de l’import del mateix. 

➢ La cancel·lació d’un curs, durant l’estada, suposa la pèrdua del 100% de l’import en cas de no ésser una causa 

justificada. 

➢ En el cas d’una anul·lació per malaltia pròpia o d’un familiar abans de l’inici d’un dels cursos organitzats, i 

sempre que aquesta estigui justificada mitjançant un certificat mèdic, l’organització es farà càrrec de la despesa. 

➢ Qualsevol anul·lació serà comunicada per escrit i lliurada a la secretaria de l’escola. 

 

I estant d’acord amb les normes generals de participació en les colònies d’anglès que es realitzen a “Els Olivers” (Horta 

de Sant Joan) en les dates anteriorment citades. 

 

 

Signat a    _________________________________ , a____ de ___________ de 2019 

 

 

Pares o tutors      DNI 

 

mailto:reus.gaudi@lamartinaschool.com

