
Organitza:

Informació

Inscripció

Dades Bancàries

E S

Marqueu amb una X les setmanes d’inscripció al casalet.

Horari Casalet

Horari de 15:00h - 16:30h
18,00 €

Més informació
17,00 €

35,00 €

10,00 €

Quota

Granollers,a  ___ de _______________ del 2019

TOTAL CASALET

Firma:

Presencial: Podeu deixar les butlletes a la bústia de 

l'AMPA de l'escola.

On-line: 2 al 31 de maig a mtorrellas@dlleure.cat

L’import es cobrarà mitjançant rebut domiciliat a 

principis de juny.

Realitzarem activitats educatives , lúdiques i 

esportives.

Totes les activitats s’adapten a l’edat dels nens/es 

participants.

Setmana 1 -

Setmana 2 -

Horari de 15:00h - 16:30h    (1,5h)

Des de dlleure us enviarem tota la informació 

necessària per a la realització del casalet. Tot i això 

podeu consultar-nos qualsevol dubte al telèfon 

938634658
Casalet Sencer 

socis AMPA

El casalet de juny va destinat a nens i nenes de P3 a 6è 

de primària. Es realitzarà cada tarda de 15:00h a 

16:30h des del dilluns 10 al divendres 21 de juny de 

2019. Podeu apuntar els vostres fills/es per setmanes 

o casalet sencer.

CASALET JUNY 2019 
SALVADOR LLOBET Jo, en/na _____________________________________________________

amb DNI __________________ autoritzo al meu fill/a  ______________________________ a participar en el casalet de Juny que es durà a terme a 

l’escola Salvador Llobet de Granollers entre els dies 10 i 21 de juny del 2019, organitzat per DLleure (Dlleure gestió d'extraescolars SL) . També 

autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a l’activitat realitzada.

Nom i cognoms del nen/a: ______________________________________

Adreça: _________________________________ núm.: _________________

CP: ____________ Població: ____________________________________

Data de naixement: ___________________ Curs: ___________________

Nom pare/ mare o turor: _______________________________________

Telèfons de contacte: ____________________ / ____________________

@mail: ______________________________________________________

DNI pare/ mare o tutor: _________________________________________

Informació sanitària i observacions de l’alumne que 

creieu poden ser del nostre interés:

1r setmana: 1,5h 18 euros

2n setmana: 1,5h 17 euros

Casalet Sencer 35 euros                                             

Casalet sencer per membres de l'AMPA 10 euros

Dia esporàdic: 1,5h 4 euros

TOTAL (1,5h)

Casalet Sencer


