
LLEURE I ESPORT

ESTADES
D'ESTIU

INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES
PERSONALS:

Nom i cognoms: ................................................................

DNI: ........................................................................................

Alcarràs, a..........de...........................................del 2022

2022
PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS 

De Dilluns a Divendres
De 10:00 a 13:30h i de 16:00 a 18:30h

Del 21/06 al 04/09 (inclosos) horari de 09 a 14h
TLF  973 791 763  esports@alcarras.cat

ORGANITZA:

Responsable: Ajuntament d'Alcarràs

Finalitat: Gestió i control de les activitats esportives
organitzades per l'Ajuntament d'Alcarràs.

Legitimació: Relació contractual i consentiment.

Destinataris: No hi ha cessions de dades.

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com
altres drets, tal com s'explica en la informació
addicional.

Informació: www.alcarras.cat/proteccio-de-dades

Autoritzo el tractament de les meves dades,
segons la Política de Protecció de Dades de
l'Ajuntament.

Autoritzo la reproducció de la meva imatge en
mitjans audiovisuals, impresos informàtics, xarxes
socials, per donar a conèixes les activitats
organitzades per l'Ajuntament.

Emergències:
Autoritzo que en cas d'emergència mèdica pugui
ser atès per un metge.

Autoritzo a que, en cas de gravetat, si no es pot
contactar amb la família, sota la direcció
facultativa pertinent, es prenguin les desicions
medicoquirúrgiques necessàries.

AUTORITZACIÓ MARE/PARE O TUTOR/A LEGAL:

Signatura :  ALCARRÀS 

COL·LABORA:

HORARI OFICINA



Les estades consisteixen en realitzar diferents
activitats de lleure, lúdico-esportives, socioculturals i
educatives, aprofitant les instal·lacions dels centres
educatius i totes les rutes, parcs, espais i zones
esportives municipals.

Podeu presentar la butlleta d'inscripció, amb la
documentació sol·licitada, a partir del 30 de maig, a
l'oficina del PME d'Alcarràs. Recordeu que s'ha
d'efectuar el pagament 15 dies abans de cada torn.
*Un cop s'hagi efectuat el pagament, no es
retornaran els diners.

*Mínim de 20 nens/es, per setmana. En cas de no
assolir-se aquesta quantitat es comunicarà
oportunament als progenitor/s i/o tutor/s.

INSCRIPCIÓ
Cal adjuntar la següent documentació:
-Butlleta d'inscripció
-Fotocòpia del DNI o llibre de família
-Fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual
-Fotocòpia de les vacunacions
-Declaració Responsable (sol·licitar oficina PME)
-Avisar en cas d'al·lèrgies i/o altres intoleràncies

EL PME D'ALCARRÀS ADOPTARÀ TOTES
LES MESURES PERTINENTS PER

GARANTIR UNES ESTADES SEGURES I
RESPONSABLES, SEGUINT TOTES LES

PAUTES MARCADES PER LES
AUTORITATS SANITÀRIES

2n Torn

4t Torn

3r Torn

5è Torn

NOM I COGNOMS:

      ADREÇA:

LOCALITAT: CP:

DNI:

CORREU:

El Patronat Municipal d'Esports de l'Ajuntament
d'Alcarràs us ofereix unes estades recreatives i molt
divertides, per gaudir de l'estiu al màxim. El Pavelló
Poliesportiu d'Alcarràs serà el Punt de Trobada, però,
a més, aprofitarem tots els racons de la vila i el seu
entorn, per aconseguir un record inoblidable.

INFORMACIÓ
ESTADES 2022

08:30 a 09:00 h: Arribada i protocol entrada

09:00 a 10:00 h: 1a Activitat

10:00 a 10:30 h: Esmorzar

10:30 a 11:15 h: 2a Activitat

11:15 a 12:00 h: 3a Activitat

12:00 a 12:45 h: Activitat jocs amb aigua

12:45 a 13:00 h: Recollida i Sortida

IMPORTANT

TORNS LÍMIT 
PAGAMENT

 
1r Torn

INCLOU:-2 samarretes de regal!!-Fruita per esmorzar cada dia
-Assegurança Accidents i R.C.

PROGRAMACIÓ DIÀRIA

PREUS
45€/setmana, inscrit dins 

termini
55€/setmana, inscrit fora

 de termini

Estades destinades als nens i nenes des de P3 (2018)
fins a 2n de ESO (2008) inclosos, que els agradi
passar-s'ho molt bé!

BUTLLETA INSCRIPCIÓ

MARQUEU AMB UNA X LES
VOSTRES OPCIONS

27/06 al 01/07

04/07 al 08/07

11/07 al 15/07

18/07 al 22/07

25/07 al 29/07

17 juny

20 juny

27 juny

11 juliol

04 juliol

Talla samarreta (2-3, 4-6, 8-10, 12-14, S, M, L, XL)

DATA NAIXAMENT:

OBSERVACIONS:

PREFERIBLEMENT PAGAMENT AMB TARGETA DE CRÈDIT

TLF:


