
CASAL D'ESTIU CAN JULIANA 2018  DADES PERSONALS

Horari

1ª setmana 

Del 25-29 

de juny

2ª setmana 

2-6 de juliol

3ª setmana 

9-13 de 

juliol

4ª setmana 

16-20 de 

juliol

5ª setmana 

23-27 de 

juliol

6ª setmana 

30/07-3/08 

Acollida      8h-9h

Matí          9h-13h

Menjador 13h-15h

Tarda      15h-17h

Horari

Acollida   8h-9h

Matí  9h-13h

Menjador  13h-15h

Tarda  15h-17h

Amb aquest full d'incripció ple heu d'adjuntar la següent documentació: 
· El Resguard de l'ingrés bancari

· Una fotografia del nen/a

· Una còpia de la targeta sanitaria de la seguretat social

· El full d'autoritzacions degudament omplert i signat

Entitat: Banc Sabadell 
Podeu fer el pagament per tranferència o bé venir a pagar a Can Juliana
*Si feu el pagament en efectiu a la finestreta del banc us cobraran 2€ de comisió

Calendari de casal 2018 (Juny-Juliol)
*la inscripció ha de ser per setmanes completes

Calendari de casal 2018 (Setembre)
*la inscripció ha de ser per setmanes completes

Informació mèdica

Tens alguna al·lèrgia?

Pateixes d'alguna malaltia?

Prens  medicació?

Quina?

Quina?

Quina?

foto

Nom:                                                        Cognoms:

Nom de l'escola on va:

Nom de la mare:

Nom del pare:

Telèfon 1:

Telèfon 2:

Telèfon 3:

mail: 

Data de naixement:
Adreça:

Població: CP:

Edat:

EL FULL D'INSCRIPCIÓ CAL PORTAR-LO PERSONALMENT A LA OFICINA DE CAN 

JULIANA DEGUDAMENT OMPLERT I SIGNAT

1ª setmana 3 - 7 de setembre

Compte bancari d'ingrés

Nº de cte: ES 53 0081-0004-35-0001301436

Horari d'oficina: de 9 a 13. Si només podeu venir en horari de tarda truque al 663017402 per concretar 

hora.



CASAL D'ESTIU CAN JULIANA 2018  DADES PERSONALS

SI NO

SI NO

Can Juliana com a casal d'estiu necessita dades referents al vostre fill/a i família, ens 

autoritzeu a tenir aquestes dades i poder-ne fer us en cas de que fos necessari sabent que 

aquestes dades seran protegides?

Signatura

Signatura de la persona que autoritza

AUTORITZACIÓ PER FOTOGRAFIAR

Autoritza al Casal de Can Juliana a fotografiar al seu fill/a i família juntament amb la resta 

de companys/es i monitors/es en activitats, tallers o sortides.

Signatura

AUTORITZACIÓ DE DADES

FULL D'AUTORITZACIONS

AUTORITZACIÓ DE CASAL

En/Na ………………………………………………………………………………………………………………………… amb 

DNI……………………………………autoritza al seu fill/a 

………………...……………………………………………………… a assistir al Casal de Can Juliana 2018 

organitzat per Can Juliana Centre d'esplai S.L. de Castellar del Vallès.

* Faig extensiva aquesta autorització per les decisions medicoquirúrjuques que calguin 

adoptar en cas d'extrema gravetat, sota la direcció facultativa pertinent.

Castellar del Vallès a …….. /……./ ……………..


