
Inscripció quinzenal  Inscripció setmanal 

1a quinzena   1a set: 25/06 - 29/06 

25/06 - 06/07   2a set: 02/07 - 06/07 

2a quinzena   3a set: 09/07 - 13/07 

09/07 - 20/07   4a set: 16/07 - 20/07 

3a quinzena   5a set: 23/07 - 27/07 

23/07 - 03/08   6a set: 30/07 - 03/08 

4a quinzena   7a set: 06/08 - 10/08 

06/08 - 17/08   8a set: 13/08 - 17/08 

Població, data i signatura. 

La data límit d’inscripció serà el dimecres anterior a l’inici de la quinzena. Un cop realitzada la inscrip-
ció no es retornarà l’import de la matrícula. Demanem que per tal de tenir la previsió correcta de l’equip, 
material i assegurança, es facin les inscripcions en el termini establert. 

Excepte notificació expressa al contrari, la signatura de la butlleta implica l’acceptació de la presa 
d’imatges, fotografies o vídeos, del meu fill/a,  corresponents a activitats organitzades pel Consell Espor-
tiu del Tarragonès, destinades a la possible difusió pública no comercial o a les revistes o publicacions. 

Cognoms nen/a 

Edat 

Nom nen/a. 

Data de naixement 

Telèfons de contacte 

Codi Postal 

Nom i cognoms del pare/mare o tutor/a 

Adreça 

Població 

Alèrgies, medicació, etc - Altres observacions 

Destinataris: activitats dirigides a nens i nenes nascuts entre el 2000 i el 2008. 

Equip: L’equip de monitors està compost de llicenciats d' INEF, mestres especialistes i 

titulats en Grau superior d’activitats esportives. 

Lloc, dates i horari: Les instal∙lacions seran el PARC MUNICIPAL DE LA TORRE D’EN 

GUIU. L’horari serà de 9 a 13 hores, del 25 de juny fins al 17 d’agost, en diferents torns. 

Cost: El preu de l’activitat és de 49,20€ per setmana i 87,20€ per quinzena (les dates 

de les quinzenes són les que consten a la butlleta d’inscripció. En cas d’escollir dues 

setmanes de diferents quinzenes, s’haurà de pagar el preu de 49,20€ per cada          

setmana). Per poder realitzar l’activitat serà  necessari un mínim de 9 inscrits. 

Inscripció: Es podrà fer per setmanes o per quinzenes. Portar la butlleta d’inscripció i 

pagament a l’oficina de l’Ajuntament. 
 

Data límit d’inscripció: dimecres anterior a l’inici de cada torn 

Ajuntament   

del Catllar 

Escolliu les quinzenes o 
setmanes en les que us 
voleu inscriure: 

Del 25 de JUNY al 17de AGOST                                         

PER A NENS I NENES DE 3 A 12 ANYS 


