
 

         FULL D’INSCRIPCIÓ CASAL D’ESTIU 2016 

       AL CLUB HÍPIC CONCA DE BARBERÀ 

Nom i cognoms: _______________________________________________________________ Curs: ________________   

Data de naixement:  ____________________ DNI:  _______________________ Telèfon casa: _____________________ 

Nom del pare:  ______________________________  Telèfon:  ___________________ e-mail: _____________________ 

Nom de la mare:  _____________________________ Telèfon:  ___________________ e-mail: _____________________ 

Adreça:_____________________________________________________ Població: _____________________________ 

En cas d’emergència avisar a : ____________________________________________Telèfon: ______________________ 

Quí vindrà a recollir al nen/a _____________________________________________ DNI ________________________ 

Encercla el que vols i desprès suma 
SETMANA  27/06 a l'1/07 04/07 a 08/07 11/07 a 15/07 18/07 a 22/07 25/07 a 29/07 SUMA 

CASAL  
9 a 13 

 
58,00 € 

 
58,00 € 

 
58,00 € 

 
58,00 € 

 
58,00 € 

 

ACOLLIDA 
8'00 a 9'00 

14,00 € 14,00 € 14,00 € 14,00 € 14,00 € 
 
 

ACOLLIDA 
8'30 a 9'00 

7,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00 €  

FORMA DE PAGAMENT 
   TOTAL A 

PAGAR 
 

 Un sol pagament.   Fraccionat. 1er pagament:  Reserva 58 € 

       2on pagament:  Resta a pagar  __________  € 

FITXA DE SALUT 

Pateix alguna malaltia, impediment físic o psíquic que requereixi especial atenció? SÍ   
Quin?_______________________________________________________________________  NO 

Té al·lèrgia a alguna cosa o medicament?  SÍ   
A què?______________________________________________________________________  NO 

Té al·lèrgia a algun aliment o necessita una dieta especial?  SÍ   
A què?______________________________________________________________________ NO 

AUTORITZACIONS        

Autoritzo a incloure la imatge del meu fill/a per a la utilització de qualsevol material fotogràfic en que aparegui el participant per a difusió o 
informació  del Club Hípic Conca de Barberà i de l'empresa Juga i Aprèn .    SÍ           NO 
Autoritzo al meu fill/a a realitzar les sortides organitzades durant el Casal d’Estiu.  En cas d’extrema urgència autoritzo a l’equip mèdic a 
prendre les decisions mèdiques i/o quirúrgiques necessàries.   

 
 
 
Signatura 
Data 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor i DNI: 
 

Condicions:  Aquest full d’inscripció s’ha d’entregar abans  del 10 de juny junt amb un primer pagament de 58 € o bé del total en efectiu al 
Club Hípic Conca de Barberà. Els dies per fer el primer pagament són: 2 de juny (reunió), 9 i 10 de juny a la tarda.  
Grapeu aquest full omplert amb les vostres dades i fotocòpia de la targeta sanitària. 

Reunió informativa que serà el 2 de juny a les 19'30 h. a l'hípica. 
El segon pagament s’ha de fer abans que el nen/a comenci el casal.  Recordeu que no s’assignarà plaça fins tenir tota la documentació (full 
inscripció, fotocopia), que les places són limitades i s’assignaran per ordre d’inscripció i pagament.   
En cas de baixa no es retornaran els 58 € de la reserva. 


