
CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDÈS
Av. Catalunya, 14

08720  Vilafranca del Penedès
93 817 37 36
jespe@jespe.org

 www.jespe.org

De Dilluns a Dijous 

de 9:30h a 13:30h i de 16:00h a19:30h

Divendres de 9:30h a 13:30h

facebook.com/consellesportiu.altpenedes

LA GRAN 
TRAVESSIA
CASAL LÚDIC ESPORTIU 2019

LA GRANADA
DEL 25 DE JUNY
AL 26 DE JULIOL

REUNIÓ
INFORMATIVA 
GENERAL
Dimecres 29 
de maig
A les 19:00h
Al centre cívic.

FITXA D’INSCRIPCIÓ
Nom i cognoms:  nen/a

Data de naixament:   

Curs actual (2018/19):

Escola actual:

Sap nedar:  Si  No

Grup d’edats: 

Petits (P3 a P5)  Mitjants (1r a 3r)

Grans (4t a 6è)  Joves (1r a 4t d’ESO)

DADES DE LA FAMÍLIA

Nom i cognoms: pare/mare/tutor

DNI:

Adreça:

CP / Població:

Tèlefons de contacte:

Correu electrònic:

      Autoritza les comunicacions electròniques.

Observacions (al·lergies, medicacions...):

Signatura / Nom complet de la persona responsable:

Data:

Col·laboració

Ajuntament de 
La Granada



PREUS
S. Acollida Casal Menjador* S. Tarda

Del 25/6 al 28/6 6,5€ 38,5€ 28€ 12€
Del 1/7 al  5/7 8€ 48€ 28€ 15€
Del 8/7 al 12/7 8€ 48€ 28€ 15€
Del 16/7 al  19/7 6.5€ 38,5€ 28€ 12€
Del 22/7 al 26/7 8€ 48€ 28€ 15€

TOT EL CASAL 35€ 205€ 140€ 67€

TOTAL:__________________________€
* Aquest any el menjar el tornarà a proporcionar l’empresa 
Fresca’t, que són els que ja porten el menjar a la llar 
d’infants. El servei de menjador serà de 4 dies, ja que el 
5é hi haurà una sortida/excursió i hauran de portar-se el 
menjar de casa. Per tant els 28€ son pel servei de 4 dies. 
Aquest servei es realitzarà a l’escola de 13h a les 15h, on 
podreu recollir els infants allà mateix.

EXCURSIONS A: ( preu no inclòs al Casal )

• L’Illa Fantasia

• Trobada esportiva a Vilafranca

• Esports d’aventura

• Acampada

Servei de migdia 7,5€ dia esporàdic, dies:_____________

Només en el cas que hi hagi un grup fix de nens/es, en cada servei 
tota la setmana. Es requereix un mínim de 10 nens/es per poder 
oferir el servei.

TOTAL:____________________€

INGRESSAR AL COMPTE CORRENT
BANC SABADELL ES58 0081 1712 9900 0100 9401
Cal especificar el nom i cognom del nen/a i afegir “LA GRANADA”

Possibilitat de fer pagament als caixers automàtics de 
Banc Sabadell a través del codi 4941.

CASAL LÚDIC ESPORTIU 2019
Gaudeix d’unes divertides vacances en uns espais amplis, 
oberts i condicionats per a nens i nenes de diferents 
edats, a l’escola Jacint Verdaguer de la Granada.

Molt a prop de casa teva hi trobareu diversió 
assegurada en totes les activitats, tallers, jocs, esports, 
gimcanes, jocs d’aigua i excursions que organitzem per 
a tu.

INSCRIPCIONS OBERTES
Cal portar la butlleta d’inscripció, degudament omplerta 
fins el dia 8 de juny, i deixar-la a l’escola o a l’ajuntament.
Cal portar: 

• Fitxa d’inscripció

• Comprovant bancari de pagament (especificar el 
nom del nen/a i afegir “LA GRANADA“)

• Fotocòpia targeta sanitaria CatSalut

HORARIS I SERVEIS
Servei d’acollida mati: de 8:00h a 9:00h

Casal d’estiu: de 9:00h a 13:00h

Servei de menjador: de 13:00h a 15:00h

Servei de tarda: de 15:00h a 16:30h

Edats: Cursant actualment de P3 a 4t d’ESO

Passarem dues nits fora d’acampada...
i els petits una nit al centre cívic!

CONSENTIMENT DEL TUTOR LEGAL PER AL TRACTAMENT DE 
LES DADES PERSONALS DEL MENOR
Pel Reial Decret-Llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per 
a l’adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea, en 
compliment del Reglament General de Protecció de Dades -UE- 2016/679, 
articles, 5, 6 i 7, i per l’LOPD 3/2018, de 5 de desembre, de garantia dels 
drets digitals, en el seu Títol II i els seus articles, se l’informa que el Respon-
sable del Tractament de les seves dades és: CONSELL ESPORTIU DE L’ALT 
PENEDÈS G58056722, PASSATGE DE L’ESPORT 1. 08720 VILAFRANCA 
DEL PENEDÈS (BARCELONA) . 

CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDÈS, tracta la informació i les dades 
personals que ens faciliten els menors de manera lícita, lleial i transparent 
en relació amb l’interessat, amb finalitats determinades, explícites i legítimes 
i no seran tractades ulteriorment de manera  incompatible amb aquestes 
finalitats, d’acord amb l’article 89, apartat, 1; el tractament ulterior de les 
dades personals amb finalitats d’arxiu en interès públic. S’adoptaran totes 
les mesures raonables per a què se suprimeixin o rectifiquin sense cap 
dilació les dades personals que siguin inexactes respecte a les finalitats per 
a les que es tracten. Seran tractades de tal manera que es garanteixi una 
seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra 
el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la pèrdua, destrucció o dany 
accidental mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apro-
piades. En el cas de què el Responsable del Tractament realitzi decisions 
informatitzades o elabori perfils amb les dades personals, haurà d’informar 
a l’interessat amb anterioritat. L’interessat té dret a presentar reclamacions a 
l’Autoritat de Control.

Només se cediran les dades de l’interessat per obligació legal, per al 
tractament comptable i fiscal o per motius relacionats amb el servei ofert per 
l’empresa mitjançant un contracte de Prestació de Serveis entre el Responsa-
ble del Tractament i l’Encarregat del Tractament. 

El menor podrà exercir el dret de supressió o la revocació d’aquest consenti-
ment així que compleixi 14 anys.

Finalitat: gestió del servei del casal d’estiu 2019 

Els interessats podran exercir els drets d’accés, oposició, rectificació, 
supressió, limitació i portabilitat, dirigint-se a l’adreça del responsable del 
tractament.

Els sotasignats, com a titulars de la pàtria potestat/tutors legals, donen el seu 
Consentiment per al tractament de Dades de Caràcter Personal del menor, 
incloent-hi la seva imatge, per a les finalitats exposades i per aparèixer en 
fotografies i vídeos del casal. També s’autoritza a l’infant a participar de 
totes les activitats programades al Casal i es fa extensiva l’autorització a les 
decisions mèdiques, en cas d’extrema urgència, sota la direcció facultativa 
pertinent.

Sr/a:________________________________________ NIF: _________________

Sr/a:________________________________________ NIF: _________________

A:_______________________ a ______ de __________________ de ________

  Signatura del/s Titular/s de la Pàtria Potestat o Tutor/s Legal/s:

Dimecres 29 de maig
a les 19
al centre cívic

REUNIÓ INFORMATIVA GENERAL


