SERVEIS D’ACOLLIDA CURS 2018-2019
Cognoms del nen/a …………………………………………………………………..
Telèfon 1: ……………………………….

Nom ………………………………………………………...........................

Telèfon 2: ………………………………………………

En/Na ………………………………………………………………………………………………

Curs …………………………………………………

amb DNI …………………………………………………………

Serveis d’acollida :
ALTA ACOLLIDA

BAIXA ACOLLIDA

□ Acollida de 3/4 de 8 a 9 del matí
□ Acollida de de 5 a 1/4 de 7 de la tarda
Autoritzo el meu fill a assistir al servei d’acollida sol.licitat perquè participi de les diferents activitats que s’hi desenvolupin
a les instal·lacions del Centre i pugui aparèixer a les fotografies que es facin. Faig extensiva aquesta autorització a les
decisions mèdica-quirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d’extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa.
Preu d’una franja d’acollida:
26 € cada mes
Preu de dues franges d’acollida : 50 € cada mes
Preu acollida matí mes de setembre:
18 €
Preu acollida tarda mes de setembre:
18 €
Els rebuts es carregaran mensualment en el compte bancari que heu autoritzat.

Signatura pare / mare / tutor/a
Data………………………………………………………..
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