
Jo,_____________________________________________ 

Amb DNI ________________________________________ 

Com a pare/mare/tutor/a legal del nen o nena 

_______________________________________________ 

 

L’AUTORITZO a participar en les Estades Esportives 2017 

D’ALCARRÀS, així com a prendre les decisions mèdiques 

que fossin necessàries adoptar en cas d’extrema urgència, 

sota la direcció facultativa  adient. Renunciant a exigir 
responsabilitat alguna alhora que em faig responsable de 

qualsevol incident o mala conducta que el meu fill o filla  

pugui ocasionar. 

Així com utilitzar el servei de transport organitzat pel 
P.M.E.A, que distribuirà als participants entre les diferents 

instal·lacions esportives municipals.  

I també autoritzo que la imatge del meu fill o filla pugui 

aparèixer en els mitjans gràfics o qualsevol altre mitjà de 
comunicació per tal de difondre i promocionar l’entitat. 

(Llei 5/1982) 

 

I per què així consti, signo aquest document: 

 

 

Alcarràs, a ______de _______________de 2017 

 

 

Firma del pare/mare o tutor/a legal: 

Autorització del pare, mare, o tutor/a . 
ORGANITZA:  

COL·LABORA:

’

HORARI OFICINA 

De Dilluns a Divendres 

De 10 a 13.30h i de 16 a 18.30h 

T. 973 791 763        esports@alcarras.cat 

Del 26/06 al 08/09 inclosos, horari intensiu de 9 a 14h 
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I N F O R M A C I Ó  
El Patronat Municipal d’Esports d’Alcarràs us ofereixen unes estades recre-

atives i molt divertides, per gaudir de l’estiu al màxim. L’Escola Parc del 
Saladar serà el Punt de Trobada, però a més aprofitarem tots els racons de 

la vila d’Alcarràs i el seu entorn, per aconseguir un record inoblidable.  

Estades destinades als nens/nois i nenes/noies des de P3 (2013) fins a 

2on ESO (2003) inclosos, que els agradi passar-s’ho molt bé! 

Les estades consisteixen en realitzar diferents activitats, tant lúdiques 

com esportives, socioculturals i educatives, aprofitant les instal·lacions 

de l’Escola i totes les rutes, parcs, espais i zones esportives municipals. 

Com a activitats farem trobades amb les entitats del poble, excursions, 

psicomotricitat, jocs d’aigua, jocs de cooperació i oposició, jocs en anglès, 
jocs tradicionals, manualitats, activitats artístiques, musicals i esportives, 

gimcanes i moltes vivències més per a descobrir. 

 

PROGRAMACIÓ DIÀRIA: 

07.40 a 09.00 h: Acollida Matinal (AM). 

09.00 a 09.15 h: Distribució dels grups 

09.15 a 10.00 h : 1a Activitat 

10.00 a 10.15 h: Esmorzar saludable 

10.15 a 11.00 h: 2a Activitat 

11.00 a 11.45 h: 3a Activitat   

11.45 a 12.30 h: 4a activitat (11.45 h, traslladar inscrits curset natació) 

12.30 a 12.45 h: Trasllat piscines tots els grups 

12.45 a 13.30 h: Jocs a l’aigua amb monitors 

13.30 h: Recollida a les Piscines Municipals d’Alcarràs  

13.30 a 14.00 h : Monitoratge migdia (MM). 

 

PREU:  42€/setmana, dins del termini d’inscripció establert. 

                 50€/setmana, fora del termini d'inscripció establert. 

Inclou:  

 Acollida matinal i migdia 

 Piscines i Activitats 

 1 Kit esportiu de regal !!! 

 Fruita per esmorzar cada dia 

 Assegurança Accidents i R.C. 

 

  

A partir del 22 de maig a l’oficina del Patronat Municipal d’Esports d’Alcarràs, 

podeu presentar la butlleta d’inscripció amb la documentació sol·licitada i  

efectuar el pagament corresponent, (efectiu o targeta crèdit). Recordeu que 

aquesta s’haurà d’efectuar 15 dies abans de cada torn (vigileu dates 

límit). Fora de termini la quota setmanal tindrà un increment.  

 Un cop s’hagi efectuat el pagament, no es retornaran els diners.  

*Mínim de 20 nens/es per setmana, en cas de no assolir aquesta 

quantitat es comunicarà oportunament als Pares. 

 

 

REUNIÓ INFORMATIVA 

Dijous, 1 de JUNY a les 18.30 al Centre Major d’Alcarràs. 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓ   

Cal adjuntar la següent documentació: 

 Butlleta d’inscripció.  

 Fotocòpia del DNI o llibre de família on consta el nen/a. 

 Fotocòpia Targeta Sanitària Individual 

 Fotocòpia de les Vacunacions  

      TORNS                  LÍMIT PAGAMENT      AM   MM 

1er Torn   26/06 al 30/06      12 juny 

2on Torn   03/07 al 07/07     19 juny 

3er Torn    10/07 al 14/07     26 juny 

D.N.I 

OBSERVACIONS (Has patit alguna malaltia, al·lèrgia, operació…) 

NOM I COGNOMS 

ADREÇA 

TELÈFONS 

DATA NAIXEMENT 

LOCALITAT 

C.P 

 IMPORTANT! 

En el cas d’estar inscrits al curset de natació del PMEA,  

només en el GRUP 2 de 12:00 a 12.45h realitzarem el servei 

de transport, si s’escau, de l’Escola o qualsevol altra      

instal·lació a les piscines municipals a les 11.45h. 

CURS NATACIÓ GRUP 2 (12:00 A 12:45h ) 

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

CORREU @ 

4art Torn   17/07 al 21/07     03 juliol 

5è Torn    24/07 al 28/07      10 juliol 

 

 

 

 

 

 MARQUEU AMB UNA X LES VOSTRES OPCIONS 

 

 

 

 

 


