
AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA

CASAL D’ESTIU D’AIGUAVIVA

Inscripcions fins al 23 de juny

 a l’Ajuntament d’Aiguaviva

2022

NENS DE 10 A 12 ANYS:
- Bàsquet, futbol, volei, handbol, tenis, natació, waterpolo, salvament i socorrisme, educació vial, cicloturisme, hip i hop.

NENS DE 7 A 9 ANYS:
- Iniciació al bàsquet, futbol, volei, handbol, tenis, curset de natació (ensenyament o perfeccionament), educació vial, 
cicloturisme, hip i hop.

NENS DE 3 A 6 ANYS:
- Manualitats, taller del conte, curset de natació (ensenyament o perfeccionament), inflables, educació vial, psicomotricitat, 
jocs tradicionals, iniciació a esports (futbol, bàsquet etc...).

TORNS:
  1r:  del 27 de juny al 1 de juliol.    
  2n: del   4 al   8 de juliol.    
  3r:  del 11 al 15 de juliol.     
  4t:  del 18 al 22 de juliol.     
  5è: del 25 al 29 de juliol.
  6è: del   1 al   5 d’agost (només horari de 9 a 13h).
  7è: del   8 al 12 d’agost (només horari de 9 a 13h).

9 – 13h     58€  -    55€*             
9 – 15h     98€  -    95€* (dinar inclòs)                         
9 – 17h    113€  -  110€* (dinar inclòs)    

HORARI         Preu/setmana          

ORGANITZA

* Preu per empadronats al municipi d’Aiguaviva

El preu inclou assegurança i samarreta. 

NOTA: Hi ha d’haver un mínim de 7 nens per tirar endavant cada torn, 
si no aquell torn no es podrà realitzar.

COL·LABORA



DADES PERSONALS (NEN/A)

Nom i Cognoms ................................................................................................................

Adreça ....................................................................... Població .......................................

Data Naixement ...................... Edat ……... Telèfons...............................…………............

E-mail ...................................................

Observacions:

NÚM. TARGETA SANITÀRIA:

ÉS AL·LÈRGIC A ALGUN MEDICAMENT        SI         NO    QUIN?

ÉS AL·LÈRGIC A ALGUN ALIMENT        SI         NO    QUIN?

Documentació a aportar:
- Full de sol.licitud.
- Llibre de vacunes.
- Autorització drets d’imatge (Si és el cas).
- Declaració responsable COVID19 (es lliurarà el dia de la reunió informativa).

AUTORITZACIONS
• Autoritzo a banyar-se a la piscina d’Aiguaviva,
• Autoritzo que pugui participar a realització d’activitats fisico-esportives.
• Autoritzo a usar un vehicle privat per al desplaçament no urgent ni especialitzat, en cas de necessitar atenció mèdica.
• Autoritzo a què se li pugui efectuar petites cures per part de l’equip dirigent.
• Autoritzo a reproduir la imatge dels sota signats i del seu fill/a, a revistes, a la pàgina web del consistori o a qualsevol altre 
mitjà utilitzat amb la finalitat de promocionar les activitats esportives i d’oci organitzades per l’ajuntament, així com dels seus 
serveis.
• Autoritzo al nen/a a sortir sol/a del Casal?         SI           NO

Pagament:
- Per transferència bancària, abans d’inicial el Casal, al c/c: ES05 2100 2932 3102 0000 6727, indicant nom, torn i població.

Nom del pare/mare o tutor/a,                           Signatura,
  

Aiguaviva, a                   de                    de 2022.

 TORNS         9–13h    9–15h    9–17h
1r: del 27 al  1 de juliol
2n: del  4 al  8 de juliol    
3r: del 11 al 15 de juliol     
4t: del 18 al 22 de juliol    
5è: del 25 al 29 de juliol
6è: del   1 al   5 d’agost
7è: del   8 al 12 d’agost


