<GRANJA ESCOLA AGRÍCOLA

LES TANQUES

AUTORITZACIÓ
En/na ____________________________________________________
Amb DNI nº ____________________________________ , autoritza al
seu fill/a _________________________________________________,
a assistir al casal d’Estiu 2015, que es realitzarà a la Granja Escola
Agrícola i eqüestre de Les Tanques (Viladecans), organitzat per DORCA
PETIT S.L, durant els mesos de juny,juliol i setembre, en les condicions
establertes.
Fa extensiva aquesta autorització a les decisions mèdico-quirúrgiques que
fos necessari adoptar en cas d’extrema urgència, sota la pertinent direcció
facultativa.

Signatura del pare/mare o tutor.

Viladecans, __________ de _______________________ de 2015

Cal portar a les Tanques abans del 23 de juny.





Fotocòpia de la tarjeta sanitària..
Fotocòpia de la cartilla de vacunació
Una foto del nen.
Descripció detallada del metge de la medicació que pren el nen
o nena, i les característiques de la seva administració(si convé).

CASAL D’ESTIU A
LES TANQUES

INSCRIPCIONS

TORN:
HORARI:
PREU:
Casal d’estiu
Curset

Nom i cognoms: ___________________________
Data de naixement:_________________________
Adreça:__________________________________
Població:_________________________________
Telèfon:__________________________________
Altres telèfons de contacte:___________________
e-mail:___________________________________
Nom del pares:_____________________________
Signatura dels pares o tutors:

CARACTERÍSTIQUES DEL NEN/NENA
Quants anys té?
Quin curs acaba de fer?___________A quina escola?________________
Pateix alguna malaltia?_____________________________________
Necessita prendre algun medicament?____________________________
Es cansa amb facilitat?________________________________________
Pot menjar de tot?____________________________________________
Pateix alguna al.lèrgia?________________________________________
Necessita atenció especial?_____________________________________
Observacions:

CASAL D'ESTIU 2015

MATERIAL NECESSARI

Una gorra pel sol
Crema solar
Una tovallola, un banyador per refrescar-nos.
xancletes agafades
Bambes(si porta bambes les xancletes a la motxilla i si porta xancletes les
bambes a la motxilla)
Una ampolla gran plena d'aigua.
Roba còmoda
Tot marcat dintre d'una motxilla també marcada amb el nom del nen/a

INSCRIPCIÓ A L' ESCOLA D' EQUITACIÓ LES TANQUES
NOM DE L'ALUMNE:
DATA DE NEIXEMENT:
ADREÇA:
C.P POBLACIÓ:
TELÈFONS:
E-MAIL:

______________________________________amb DNI________________ qui
ostenta la patria potestad del nen/a inscrit, SOL.LICITA la seva Alta a l'Escola
d'Equitació LES TANQUES, I AUTORIZA la pràctica de l' equitació en aquesta Escola,
incloent la preparació, trasllat i la cura de ponis o cavalls, si així fos el cas, així com per a
la participació en les activitats que s'organitzin, assumint expressament els riscos que
comporta aquesta activitat esportiva, eximint a LES TANQUES de les possibles
conseqüències que s'ocasionin.

SIGNATURA:

DATA:

