BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ AL EPICCAMPUS JUNY / JULIOL 2012

DADES PERSONALS
Nom :_______________ Cognoms:_________________________________
Data de Naixement :___________ Ciutat de residència:________________
Domicili:___________________________________ CP: ________________
Nº Targeta Sanitària : ___________________________________________
e-mail : _______________________ Telèfon particular: ________________
Nom Pare: _____________________ Telèfon treball: __________________
Telèfon mòbil: ___________________
Nom Mare:_____________________ Telèfon treball: ___________________
Telèfon mòbil: ____________________
Altres telèfons (avis, veïns..) : ______________________________________

SERVEIS ( només emplenar en cas que feu ús dels següents serveis )
Servei d’autocar
Ruta a utilitzar ( Terrassa o Sabadell): ____________________________________
Parada a pujar ( mireu-la al aparta’t d’inici / autocar) : _______________________
Parada a baixar ( mireu-la al aparta’t d’inici / autocar): _______________________
Hora de baixada ( 13:00 h o 17:00 h) : ___________________________________
El/la vindrà a recollir a la parada: _______________________________________
( en cas de que marxi sol o sola, ens ho hauríeu de comunicar als coordinadors, per tal d’emplenar la autorització
corresponent).

Nº telèfon mòbil de qui el vingui a recollir: _________________________________

FOTO

Servei de menjador / Berenar
Pateix al·lèrgies a algun tipus de aliment ?: _______________________________
Hi ha algun aliment del menú que no li agradi ?______________________________
( mireu el menú a la pantalla de inici de la web)

De cara al berenar li agraden tots els entrepans oferts al menú?________________

( mireu els berenars a la pantalla de inici de la web)

Li agraden els entrepans amb tomàquet, o sense ? ___________________________

PLANIFICACIÓ DEL TEU EPICCAMPUS ( marca amb una X allò que necessitis)
Matí

Matí +
Tarda

Menjador +
Berenar

Autocar

Acollida Recollida

Setmana 1
25 juny-29 juny
Setmana 2
2 juliol-6 juliol
Setmana 3
9 juliol-13 juliol
Setmana 4
16 juliol-20 juliol
Setmana 5
23 juliol-27 juliol
(per tal d’agafar dies saltejats, comuniqueu-nos-ho a organització)

DESGLOSSAMENT ECONÒMIC ( a emplenar pel club)
Subtotal
Activitats matí o matí i tarda_____________________________
Servei de Menjador + Berenar_____________________________
Servei d’Autocar _______________________________________
Servei d’ acollida / recollida_______________________________
TOTAL DELS SERVEIS
DATA

SIGNATURA

SEGELL DE LA ENTITAT

