AJUNTAMENT DEL PERELLÓ

PARC DE NADAL 2018
Per a infants de 3 a 11 anys

El Parc de Nadal 2018 s'organitza pels matins durant els dies 24, 27, 28, 31
de desembre i 2, 3 i 4 de gener en horari de 09,00 hores a 13,30 hores
a l'edifici de l'Escola de Música.
El preu d'inscripció és de 40,00 €.
El període d'inscripcions és del 3 al 14 de desembre de 2018. Per
formalitzar les inscripcions caldrà presentar a les oficines de l’Ajuntament:
•

Els formulari d’inscripció que s’adjunta a continuació.

•

Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal que signa la
inscripció.

•

Fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a.

Un cop entregada la inscripció, caldrà anar a ingressar l'import del programa.
En cap cas es podrà assistir a l'activitat sinó s'ha fet efectiu el pagament i
s’han entregat els documents sol·licitats.

LES PLACES SÓN LIMITADES I PER ORDRE D’INSCRIPCIÓ

______________________________________________________________
Per més informació contactar a ollao@elperello.cat
o trucant al 977 49 00 07
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INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT:

⚫



El lloc on es faran les activitats serà a l'edifici de l'Escola de Música Municipal.
C/ Pla de la Fira, s/n.



El telèfon de contacte és el 667 495 268 – de 08,45 a 13,30 hores els dies que
funciona el Parc de Nadal, per qualsevol altre assumpte: 977490007.
S'ha d'avisar a les monitores els dies que els nens o nenes amb autorització per
venir sols al parc de nadal no assistiran a les activitats.



Si el nen o nena està malalt, eviteu portar-lo a les activitats. En cas d'accident o
problema mèdic greu es portarà directament al CAP i pel camí s'avisarà a la
família perquè acudeixin al centre. Les monitores no donaran medicaments a
cap nen o nena.



Us demanem puntualitat tant a l'hora d'entrada com a l'hora de recollida del
nen/a.

COM HA D'ANAR VESTIT EL NEN O NENA?
Amb calçat i roba còmoda per moure's amb facilitat i sense problemes.

⚫

QUÈ HA DE PORTAR?

-

Una bata, davantal o samarreta vella per posar-se durant les activitats que
embrutin.

-

L'esmorzar del matí.

-

Un got reutilitzable per beure aigua (marcat amb el seu nom).

-

Els nens de 3 anys cal que portin tota una muda de recanvi.
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AUTORITZACIÓ PARC DE NADAL 2018:
En/Na____________________________________________________________amb DNI
__________________autoritzo

al

meu

fill

o

filla

_________________________________________, amb DNI _________________ a
assistir al Parc de Nadal 2017, organitzat per l'Ajuntament que es realitzarà a les
instal·lacions de l'Escola de Música del Perelló, durant els dies 24, 27, 28, 31 de
desembre i 2, 3 i 4 de gener en horari de 09,00 a 13,30 hores.

Faig extensiva aquesta autorització per a les decisions medico-quirúrgiques que es calgui
adoptar, en cas d'extrema gravetat, sota la direcció facultativa pertinent.

Autoritzo al nen/a a venir i marxar sol del Parc de Nadal 2018 . Sí

No

Autoritzo al nen/a a participar a les excursions pel nucli urbà que es faran durant les
activitats programades del Parc de Nadal 2018.

Sí

No

Autoritzo que la imatge del nen/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a les
activitats del Parc de Nadal 2018.

Sí

INFORMACIÓ i DADES DE CONTACTE:
⚫

Curs escolar del nen o nena:

⚫

Telèfons de contacte:

⚫

Adreça (El Perelló):

⚫

correu electrònic:

Signatura:

El Perelló,

de desembre de 2018

No
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FITXA MÈDICA dels PARTICIPANTS del PARC DE NADAL 2018.
Malalties que té sovint (marca amb una creu):
Mal de panxa
Mal de cap
Otitis
Angines
Faringitis
Refredats
Hemorràgies
Enuresi
Insomni
Mareigs
Altres:

Té algun tipus d'al·lèrgia*?

A què:

Altres observacions:

Signatura:

El Perelló,

de desembre de 2018

