Casal Esportiu d’estiu
Escola Eduard Toda de Reus
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CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP
Plaça de la Patacada.
Edifici CAMPUS (baixos) · 43201 Reus
Tel. 977 334 063
cebc@cebc.cat · www.cebc.cat

Amb les vacances d’estiu arriba el temps necessari de descans i
també el temps de lleure per gaudir d’uns dies divertits amb els
amics i amigues.
Les activitats del CASAL ESPORTIU D’ESTIU 2018 de l’Escola
Eduard Toda de Reus té dues finalitats: donar resposta a la
necessitat de moltes famílies durant les vacances escolars d’estiu i
organitzar activitats esportives i de lleure per a infants, d'una
manera fàcil i engrescadora.
Volem donar als vostres fills i filles la possibilitat de gaudir d’un
estiu amb ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE que els ajudin
a CRÈIXER mentre JUGUEN, ES DIVERTEIXEN, COMPARTEIXEN i
descansen de la rutina del curs escolar.
Aquest és un projecte d’activitats prenent com a punt de referència
la pràctica esportiva, una eina molt important per a l’evolució dels
infants i joves, de 3 a 14 anys.

CASAL ESPORTIU D’ESTIU.
Escola Eduard Toda 2018 de Reus
És una activitat adreçada per a infants de 3 a 14 anys (de P3 a 2n d’ESO) en
les que es proposaran diferents activitats com ara :
− Jocs preeesportius i esports convencionals
− Jocs i esports alternatius
− Tallers, activitats lúdiques i manualitats
− Jocs d’aigua
− Activitats conjuntes amb altres Casals de Reus

A MÉS ET
REGALAREM LA

− 1 sortida fora del Casal a la setmana

SAMARRETA
DEL CASAL20181!!!

− I moltes més activitats ....
DATES: del 2 de juliol al 17 d’agost de 2018.
TORNS: d’1 setmana, de dilluns a divendres.
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HORARIS i PREUS per participant i torn:
Horari

Torn de 5 dies

*Torn de 4 dies

OPCIÓ MATÍ:

de 9h a 13 h

40,00 euros

32,00 euros

OPCIÓ MATÍ + MENJADOR:

de 9h a 15h

84,50 euros

67,60 euros

SERVEI ACOLLIDA MATINAL:

de 7:45h a 9h

6,00 euros

5,00 euros

SERVEI ACOLLIDA (migdia):

de 13h a 14h

6,00 euros

5,00 euros

-

.

L’ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT
ELS CENTRES D’INTERÈS
Les activitats de totes les setmanes estaran lligades a un centre d’interès o tema
central, que serà el fil conductor, amb elements imaginaris i històrics, que fa les
activitats més atractives, les lliga i els hi dóna sentit.

ELS GRUPS D’EDAT
Farem diferents grups d'edats que seran:
− GRUP PETITS: Infants de 3 a 5 anys
− GRUP MITJANS: Infants de 6 a 9 anys
− GRUP GRANS: Infants de 10 a 14 anys
Realitzarem la mateixa programació i activitats amb la diferència que estaran
adaptades a les franges d’edat; d'aquesta manera tots en seran partícips i
podran realitzar activitats conjuntes.

ACTIVITAT FINAL DE CADA TORN.
Cada divendres planificarem activitats especials fora dels espais on habitualment
realitzem el Casal.
L’equip de monitors i monitores informaran setmanalment (mitjançant circulars escrites)
sobre la sortida programada cada torn i l’equipament necessari per a cadascuna
d’elles.

MODEL DE PROGRAMACIÓ
Aquesta programació és només orientativa i pot modificar-se en funció de les característiques dels grups i de l’espai
disponible.
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COM i A ON US PODEU INSCRIURE?
INSCRIPCIONS I PAGAMENT a ...
− les oficines del Consell Esportiu del Baix Camp, a la PLAÇA PATACADA.
Edifici Campus (baixos) de Reus.

I SI NO PODEU VENIR ...
1. Descarregueu-vos els documents de la nostra web www.cebc.cat i ompliu-

los amb les dades que se us demanen.
2. Envieu tota la documentació a l’adreça mgamez@cebc.cat .
3. Espereu la confirmació per correu electrònic de l’opció escollida.
4. A partir de la confirmació, tindreu 48 hores per realitzar el pagament al
número de compte de la caixa: ES25 2100 3501 4622 0034 8236 (indicant
el següent concepte: nom del nen o nena + CASAL 2018).

5. Envieu còpia de l’ ingrés bancari a l’adreça mgamez@cebc.cat .

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA

a aportar en el moment de

formalitzar la inscripció:
1. Full d’inscripció
2. Permís matern / patern
3. Fulls d’autoritzacions i acceptació de la normativa.
4. Full de dades personals mèdiques del/la participant.
5. Fotocòpia de la targeta sanitària (CATSALUT) del/la participant.
6. Còpia del comprovant de pagament bancari, si s’escau.

FULL D’INSCRIPCIÓ

Casal Escola Eduard Toda de Reus

DADES PERSONALS DEL/A PARTICIPANT

Nom i cognoms:
Número de la targeta sanitària:
Data de naixement:
Adreça del domicili:
Municipi:

CP:

Centre educatiu (durant el curs
2017 – 2018):

Telèfons de contacte:
Adreça de correu electrònic:
Opció escollida (marqueu amb una “X”)
MATÍ:

MATÍ +
MENJADOR*:

SERVEI GOOD
MORNING*:

SERVEI ACOLLIDA*
(migdia):

de 9h a 13h.

de 9h a 15h.

de 7:45h a 9h.

de 13h a 14h.

40,00 euros

84,50 euros

6,00 euros

6,00 euros

MATÍ:
32,00 euros

MATÍ + MENJADOR*:
67,60 euros

Torns

1r torn. Del 2/07 al 6/07
2n torn. Del 9/07 al 13/07
3r torn. Del 16/07 al 20/07
4t torn. Del 23/07 al 27/07
5è torn. Del 30/07 al 3/08
6è torn. Del 6/08 al 10/08
SERVEI GOOD
MORNING*:
5,00 euros

SERVEI ACOLLIDA*
(migdia):
5,00 euros

7è torn (ESPECIAL). Del 13/08
al 17/08

*Servei disponible amb un mínim de 10 participants inscrits per torn

A omplir pel Consell Esportiu del Baix Camp:

Data de pagament:

Efectiu

Transferència bancària

Targeta de crèdit

FITXA DE DADES PERSONALS MÈDIQUES
DEL/LA PARTICIPANT
SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

9. Li sagna el nas amb freqüència?

SI

NO

10. Té alguna limitació per fer esforç físic?

SI

NO

1. Té alguna al·lèrgia a alguna medicació, substància, menjar?
Quina?
2. Està prenent alguna medicació?
Quina i per quin motiu?
3. Té alguna malaltia crònica o actual? (asma, epilèpsia, intolerància a
aliments, diabetis, ...).
Indiqueu si precisa alguna mesura especial
4. Pateix d’algun tipus d’alteració física (visual, auditiva, motriu, ...) o
psíquica (intel·lectual, insomni, ...)
Porta correcció?
5. Ha patit alguna intervenció quirúrgica?
Quina?
6. Hi ha algun menjar que no pugui consumir?
Quin i per quin motiu?
8. Es mareja quan viatja en algun vehicle?
Pren res per prevenir-ho?

Quina?
11. Observacions

Les dades facilitades per les famílies al Consell Esportiu del Baix Camp en aquest i altres documents seran registrades en un fitxer degudament protegit, per
deixar constància de les autoritzacions i delegacions realitzades. Aquestes dades podran ser actualitzades o modificades en qualsevol moment a petició dels
interessats i al finalitzar el casal d’estiu, els familiars podran sol·licitar que siguin eliminades del fitxer. Així mateix, amb el lliurament d’aquestes dades
s’autoritza al Consell Esportiu del Baix Camp a poder facilitar el contingut del fitxer a altres administracions o organismes sempre que sigui necessari per a
l’exercici de les seves funcions, tot això d’acord amb la Llei Orgànica 15/99, de protecció de dades de caràcter personal.

PERMÍS PATERN / MATERN / TUTOR/A
La Sra. / el Sr.
, amb DNI núm.

, veí/ïna de la localitat de
, amb domicili a

i telèfon(s) de contacte
AUTORITZA, en exercici de la pàtria potestat o tutoria legalment atribuïda, el(s) seu(s) fill(s)/a(es) o
tutelat(s)/ada(es),
que va néixer el dia
, a assistir al Casal Esportiu d’Estiu 2018
organitzat pel Consell Esportiu del Baix Camp entre el 2 de juliol i el 17 d’agost de 2018, a l’Escola
Eduard Toda i Güell de Reus.
Així mateix, DELEGA a favor de l’organització, la potestat o tutoria del nen/a i les facultats per
prendre les decisions medicoquirúrgiques que fossin convenients d’aplicar en cas d’urgència, sota la
pertinent direcció facultativa.

Fa constar, també, que CONEIX i ACCEPTA les normes de funcionament del Casal d’Estiu i que les
dades aportades són certes.

Reus,

de

de 2018

Signatura del pare/mare o tutor/a legal)

Les dades facilitades per les famílies al Consell Esportiu del Baix Camp en aquest i altres documents seran registrades en un fitxer degudament protegit, per
deixar constància de les autoritzacions i delegacions realitzades. Aquestes dades podran ser actualitzades o modificades en qualsevol moment a petició dels
interessats i al finalitzar el casal d’estiu, els familiars podran sol·licitar que siguin eliminades del fitxer. Així mateix, amb el lliurament d’aquestes dades
s’autoritza al Consell Esportiu del Baix Camp a poder facilitar el contingut del fitxer a altres administracions o organismes sempre que sigui necessari per a
l’exercici de les seves funcions, tot això d’acord amb la Llei Orgànica 15/99, de protecció de dades de caràcter personal.

AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE
Donat que existeix la possibilitat de que puguin aparèixer imatges dels vostres fills i filles durant la
realització de les activitats dels programes del Consell Esportiu del Baix Camp.
I donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’ article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei
1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la Llei
15/1999, de 13 de Desembre , sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal i en concret el dret a
preservar la imatge d’un menor està contemplat en la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció
Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei de Enjudiciament Civil.
El Consell Esportiu del Baix Camp demana el consentiment als pares, mares o tutors/es legals, per a poder
publicar les imatges en les quals apareguin els infants individualment o en grup.
DADES DE(LS) L’INFANT(S) MENOR(S) D’EDAT
(podeu utilitzar una mateixa autorització per a germans i germanes)
Nom i cognoms del pare,
mare o tutor o tutora legal:
NIF:
Nom i cognoms de l’infant:
Nom i cognoms de l’infant:
Nom i cognoms de l’infant:
Nom i cognoms de l’infant:

SÍ AUTORITZO

NO AUTORITZO

Que la imatge del(s) meu(s) fill(s) o filla(es) pugui(n) aparèixer en fotografies, vídeos i en un altre suport
multimèdia, a les xarxes socials i a d’altres publicacions referents a les activitats del Casal Esportiu de
l’Escola Eduard Toda i Güell 2018 (o d’altres activitats complementàries) portades a terme pel Consell
Esportiu del Baix Camp.
Lloc i data:
Signatura del pare, mare, tutor o tutora legal de l’infant:

Les dades facilitades per les famílies al Consell Esportiu del Baix Camp en aquest i altres documents seran registrades en un fitxer degudament protegit, per
deixar constància de les autoritzacions i delegacions realitzades. Aquestes dades podran ser actualitzades o modificades en qualsevol moment a petició dels
interessats i al finalitzar el casal d’estiu, els familiars podran sol·licitar que siguin eliminades del fitxer. Així mateix, amb el lliurament d’aquestes dades
s’autoritza al Consell Esportiu del Baix Camp a poder facilitar el contingut del fitxer a altres administracions o organismes sempre que sigui necessari per a
l’exercici de les seves funcions, tot això d’acord amb la Llei Orgànica 15/99, de protecció de dades de caràcter personal.

ACCEPTACIÓ DE LA NORMATIVA I COMUNICACIÓ DE LES
PERSONES RESPONSABLES DE PORTAR I RECOLLIR ELS
INFANTS ALS CASAL
El/la Sr./Sra.
amb DNI núm.
pare/mare/tutor/tutora de
i de
i de
Comunico que la/les persona/es responsable/s del lliurament i recollida del/s infant/s
esmentats seran:
1.

Relació:

2.

Relació:

3.

Relació:

4.

Relació:

5.

Relació:

Així mateix declaro que conec i accepto la normativa del Casal Esportiu d’estiu 2018.

,
Signatura:
Signatura del pare/mare o tutor/a legal)

de

de 2018.

PER A MÉS INFORMACIÓ ... per e-mail a l’adreça
mgamez@cebc.cat; a la web www.cebc.cat ; o per
telèfon al número 977

334 063.

INSCRIPCIONS a ... les oficines del Consell Esportiu del
Baix Camp, a la PLAÇA PATACADA. Edifici CAMPUS
(baixos) de Reus.

