
 
                                          “ESCOLA D’ESTIU”        
                                    Del 25 de juny al 31 de juliol       
 

Dades del xiquet/a: 
 

Nom i Cognoms:......................................................................................................................................................  
Curs finalitzat:..........................................  Talla samarreta: 4 // 8 // 12 // 16 // S // M // L // XL // XXL // XXXL 
Al·lèrgies i/o malalties:............................................................................................................................................ 
 

Dades mare/pare o tutor: 
 

Nom pare/tutor:............................................................................ Telèfon:............................................................. 
Nom mare/tutora:......................................................................... Telèfon:............................................................. 
E-mail:..................................................................................................................................................................... 
 
 

MARCAR AMB “X” LES SETMANES D'ASSISTÈNCIA A l'ESCOLA: 

1ª Setmana 
(25/06 al 28/06) 
___________ 

2ª Setmana 
(01/07 al 05/07) 

__________ 

3ª Setmana 
(08/07 al 12/07) 

______________ 

4ª Setmana 
(15/07 al 19/07) 
_____________ 

5ª Setmana 
(22/07 al 26/07) 
_____________ 

Dia solt última Setmana 
(29 i 30/7) 

_____________ 
 
 

DIES D'ASSISTÈNCIA 
De 9:00 a 14:00 

 
PÚBLIC 

EN 
GENERAL 

 
 

(Marcar amb “X”) 

 INSCRITS EN 
ESCOLETA MATINERA, 

ACTIVIT. EXTRAESC. 
(mínim 5 mesos inscrits) 

O 2on GERMÀ 
 

(Marcar amb “X”) 

 
 

3er 
GERMÀ 

 
 

(Marcar amb “X”) 

 
PERMANÈNCIES 

OPCIONAL  
(amb un mínim de xiquets) 

De 8:00 a 15:00 
 

(Marcar amb “X”) 

ESCOLA COMPLETA 
(5 Setmanes i 2 dies) 

240 €  230 €  220 €  50 €  

4 SETMANES 230 €  220 €  210 €  40 €  

3 SETMANES 210 €  200 €  190 €  30 €  

2 SETMANES 140 €  135 €  130 €  20 €  

1 SETMANA 75 €  70 €  65 €  10 €  

DIA SOLT (Indicar dia/es): 
________________________ 

15 €  15 €  15 €  4 €  

 
 

 
MENJAR PER DIA SOLT (amanida, 1er i 2on plat, postre) 

(preu per al menjar, a part cal pagar la permanència) 6 € Indicar dia/es: 
___________________________________ 

 
 

 SAMARRETA OPCIONAL 5 € 
 
 

 

TALLERS ESTIUENCS: (del 01/08 al 02/08 amb un mínim de xiquets) 
Si no hi ha inscrits suficients s'agruparan amb les altres escoles 

30 € 
 
 

Autorització Protecció de dades 
En compliment del que establix la establix la Llei Orgànica de Protecció de dades de Caràcter Personal (LOPD) i el Reglament Europeu de Protecció de Dades 

(RGPD), li informem que les seues dades de caràcter personal i els dels seus fills o menors al seu càrrec que vostè ens facilite a través d'aquest formulari, seran objecte de 
tractament automatitzat en els nostres fitxers, amb la finalitat de tramitar correctament l'activitat referida. L’autorització que els sol·licitem, autoritza a Kayfra Extraescolares a 
pendre fotografíes de l’Esdeveniment i del xiquet, per a ús exclusiu d’aquesta activitat, podent aparèixer en la pàgina Web, xarxes socials, cartells i fullets informatius del citat 
esdeveniment, en qualsevol de les seues edicions.  

                                    El pare/mare/tutor/a legal                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcoi,                       de                                 de 2.019 
 
 

 
 
 
 

Per a formalitzar la reserva han de donar el resguard de l’ingrés 
 o el pagament en efectiu, juntament amb aquest full d’inscripció emplenat. 

 
 

IBAN ENTITAT OFICINA D.C. NUMERO DE COMPTE 

ES09 3058 2599 29 2720005771 
 
 
 
 

Telèfons: 696-11-45-70 (Paco) // 639-13-21-47 (Carmen Alcaide) 


