DURADA
Del 2 de juliol al 27 de juliol de 2018
Tots els dies laborables de dilluns a divendres
HORARI

INSCRIPCIÓ PER SETMANES :
PRIMERA SETMANA

SEGONA SETMANA

TERCERA SETMANA

QUARTA SETMANA

INSCRIPCIÓ PER TOT EL MES
DADES DEL NOI/A

DADES DE LA FAMÍLIA

Nom................................................................

Nom del Pare............................................................................

Cognoms........................................................

Nom de la mare........................................................................

Data de naixement.....................EDAT...........

Núm. Cartilla Seguretat Social..................................................

CURS ESCOLAR QUE HA FET...........................

Titular de la Cartilla...................................................................

ADREÇA..........................................................

Telèfon de casa.............................mòbil pare...........................

De 12 a 16 anys

.......................................................................

mòbil mare.............................. feina pare...............................

CURSOS

C.P..........................Població..........................

telèfon feina mare.....................altres ....................................

De les 9:00h a les 13.30h
Excepte les sortides mancomunades (Water Word,
Young Fest, Portaventura ) que seran de tot el dia.
LLOC PRINCIPAL
L’Estació Jove de Quart
EDATS

De 1r a 4rt d’ESO
MÉS INFORMACIÓ
A E2 Promoció del Lleure i l’esport s.l
al telèfon : 972 20 84 77 de dilluns a divendres
de les 17:00h a les 20:00h
PREUS:

Tot el mes 120€
Una Setmana 35€
Hi ha beques per famílies amb determinades
situacions econòmiques. Preguntar a
l’Ajuntament.
LES SORTIDES MANCOMUNADES (WATER WORD,
YOUNG FEST I PORTAVENTURA), A LA PLATJA I ALS
KAYAK NO ESTAN INCLOSES EN EL PREU

Per formalitzar la inscripció cal adjuntar també el comprovant de pagament fet a l’Estació Jove, al número de
compte: ES61 2100 2963 1902 0000 1944 juntament amb una foto de carnet, una fotocòpia de targeta sanitària
i del llibre de vacunes. Les places s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció. És indispensable entregar tota la
documentació esmentada anteriorment.
AUTORITZACIÓ A OMPLIR PELS PARES O TUTORS :
En/Na...............................................................................................................,amb DNI núm..........................................
autoritzo com a pare/mare/tutor/a, del noi/a...................................................................................a que participi de
les activitats programades en l’activitat Estiu Jove 12@16 Quart, en les condicions establertes i faig extensiva
aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que siguin necessàries adoptar en cas d’extrema urgència
sota la direcció facultativa pertinent. També autoritzo que la seva imatge pugui aparèixer en fotografies i filmacions
d’aquest casal jove 2018, perquè puguin ser publicades posteriorment, si s’escau, per part de l’Ajuntament i de
l’empresa organitzadora, a les xarxes socials (webs, Twitter, Facebook, blogs,...) en revistes o publicacions d’àmbit
educatiu, revista municipal, i filmacions destinades a difusió pública no comercial. I finalment autoritzo a que
l’Empresa E2 tingui les dades del noi/a en un fitxer propietat de la mateixa i que serà d’ús exclusiu per aquesta
activitat.
( Signatura del pare/mare/tutor/a)

Quart..........de................de 2018

Aquest estiu, al Casal Jove de Quart
podrem gaudir d’un munt d’activitats
engrescadores i divertides, que faran que
tots els participants passin un estiu
diferent.

QUE ÉS CONSISTEIX?
Consisteix en oferir oci lúdic i educatiu al jovent del
municipi de Quart generant espais d’encontre,
aprenentatge i diversió. Això afavoreix la
socialització i ajuda fomenta la tolerància i el
respecte als altres. A part de propiciar una relació
entre ells i l’entorn social més proper, es permet
descobrir i respectar l'entorn.
QUÈ OFERIM ALS JOVES
Oferim un projecte a la seva mida, on podran
col·laborar de forma activa, amb un equip de
monitors i monitores, on es té en compte i es
respecta el funcionament i les necessitats del grup.
Unes activitats d’esport, aventura, i lleure adequades
als participants per fer l’activitat més engrescadora i
divertida, i fer que per unes hores s’oblidin dels
mòbils,... i gaudeixin del temps lliure de les seves
vacances d’una manera diferent.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
• INFORMACIÓ :
A la pàgina web de l’ajuntament teniu la
programació d’activitats per cada setmana. Per
ampliar la informació truqueu al telèfon d’E2 (972 20
84 77) cada tarda de dilluns a divendres de les
17:00h. a les 20:00h. i us aclarirem els dubtes que
tingueu
o
bé
a
través
de
l’e-mail
e2racomagic@hotmail.com
• INSCRIPCIONS :
Us podeu inscriure a l’Estació Jove del dia 7 de maig
al 7 de juny al següent horari:
Dimarts i dijous: de 12:00h. a 15:00h.
Dimecres: 16:00h. a 19:00h.
Per formalitzar-la heu d’entregar:
- Full d’inscripció omplert
- Fotografia mida DNI
- Fotocopia targeta sanitària
- Fotocopia del llibre de vacunes
• REUNIÓ INFORMATIVA PELS PARES:
El dia 20 de juny, dimecres, es celebrarà la reunió
informativa als pares a l’Estació Jove a les 20:00h.
ORGANITZA :

QUI HI POT PARTICIPAR
S’hi poden apuntar al Casal prioritàriament els joves
de Quart i en segon terme els dels altres municipis
propers. S’ha de tenir l’edat específica exigida, i voler
participar i integrar-se en la dinàmica de treball i
activitats de lleure i animació que s’hi organitzin
durant tot el mes de juliol de 2018.
Les activitats mancomunades estan obertes a tot els
joves del municipi.

REALITZACIÓ I DIRECCIÓ :

