
CASAL D’ESTIU DELS CASTELLERS DE MEDIONA 
Full d’inscripció Agost 

 

(L’entitat es compromet a no fer cap ús de les dades aportades més enllà dels estrictament necessaris per a 

l’activitat per a la qual són sol·licitades.) 

DADES PERSONALS (obligatori emplenar) 

Nom i cognoms  

Data de 
naixement 

 

Adreça  Població  

Telèfons de 
contacte  
+ nom del contacte 

 
 
 

Correu electrònic  

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Malalties  
 

Intoleràncies  
 

Al·lèrgies  
 

Pren algun medicament?  
 

Altres qüestions d’interès  
 
 
 
 

*IMPORTANT: Cal adjuntar una còpia o fotografia de la targeta sanitària. 

DATES D’ASSISTÈNCIA (selecciona l’opció o opcions que prefereixes) 

         Tot el mes de juliol (del 3 al 28) = 120€ 

         Setmana del 3 al 7 = 40€ 

         Setmana del 10 al 14 = 40€ 

         Setmana del 17 al 21 = 40€ 

         Setmana del 24 al 28 = 40€  

         Acampada del 28 al 29 = 35€ 

 

AUTORITZACIÓ 

Jo, en/na ................................................................................................. amb DNI .................................... autoritzo al 

meu fill/a ................................................................................................. a participar al casal d’estiu dels Castellers de 

Mediona. Com a responsable legal, dono el meu consentiment perquè participi en les diferents activitats de les dates 

seleccionades que es proposen des de l’organització del casal. 



DADES PER FER L’INGRÉS 

Número de compte: 

Assumpte: Casal agost + (Nom i Cognoms de l’infant) 

Per fer efectiva la inscripció, cal entregar un justificat de l’ingrés juntament amb aquest document emplenat a 

casalcastellers.mediona@gmail.com. 

 

CONDICIONS 
 

• De reserva de plaça i pagament: 
o Per assegurar-se la plaça, cal que aquest document s’entregui abans del  

30 de juliol i s’aboni la quantitat correcta pel servei sol·licitat. 

• D’anul·lació de la inscripció: 
o En cas de voler-se donar de baixa abans de començar l’activitat, es retornarà un 85% de l’import. 
o En cas de voler-se donar de baixa un cop iniciada l’activitat, es retornarà un 50% de l’import. 
o En cas de donar-se de baixa per malaltia o causa justificada, es retornarà un 85% de l’import. 
o En cas de no arribar al mínim d’inscripcions necessàries per al desenvolupament de l’activitat, 

aquesta quedarà suspesa i es retornarà el 100% de l’import als inscrits. 

 


