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DADES DE L’INFANT/JOVE 

COGNOMS:  NOM:   

DATA NAIXEMENT: _____________ LLOC:_________________________ EDAT:   

ADREÇA: ___________________________________________________ C.P.:   

POBLACIÓ: ______________________ BARRI: __________ PROVÍNCIA:   

TELÈFON 1:  TELÈFON 2:  TELÈFON 3:______________ 

ESCOLA: ________________________   

CORREU ELECTRÒNIC: ______________________   

NOM FAMILIAR 1:    NOM FAMILIAR 2:   _________ 

DADES DE L’ACTIVITAT 

DATA:                  

ANYS QUE FA L’INFANT:   

Nº D’INFANTS:                                                     Nº DADULTS: _____________                 

PREUS: 

□ LUDOTECA ENTRE SETMANA DE 16:00 a 19:00 (de 0 a 8 anys).......................70€ 

□ LUDOTECA CAP DE SETMANA D’10:00 a 13:00 (de 0 a 8 anys)........................90€ 

□ LUDOTECA CAP DE SETMANA DE 16:00 a 19:00 (de 0 a 8 anys)......................90€ 

 

     ACTIVITATS DE MONITORETGE 

□ MAQUILLATGE..................................................................................................25€ 

□ CENTRE D’INTERÉS/GIMCANA..........................................................................50€ 

□ JOCS D’EXTERIOR..............................................................................................20€ 

□ MONITOR EXTRA .............................................................................................15€ 

                   TOTAL          =   

 

AUTORITZACIÓ D’INSCRIPCIÓ 

Quedo assabentat de les condicions establertes per l’entitat i les accepto. 

Signatura pare, mare o tutor/a  Data:   

NIF:  Segell de l’Entitat 
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COMPROMÍS: 

Demanar aquest servei comporta respectar les següents normes: 

• Fer un bon ús de les instal·lacions (tenir cura del mobiliari i utensilis de l’Esplai). 

• Respectar la resta d’usuaris que realitzen les activitats que porta a terme  l’entitat 

habitualment. 

• Podran fer ús dels sanitaris que disposa l’entitat. 

• Durant la celebració els adults s’han de fer responsables dels nens/es (en cap cas 

poden estar sols/es a la sala). 

• En acabar la festa l’usuari es fa càrrec de la recollida, deixant la sala com l’ havia 

trobat. L’esplai deixarà el material de neteja necessari. 

• Si es fa malbé algun utensili, mobiliari o part de les instal·lacions, la família s’haurà de 

fer càrrec de reparar-ho o en defecte abonar la seva reparació. 

• L’Esplai no es fa responsable dels danys personals dels usuaris, ni dels danys que 

puguin fer a tercers. Tot i així, l’esplai disposa d’una farmaciola d’ús bàsic. 

 

Signatura de conformitat,      Segell de l’entitat, 

 

Nom: 

 

D.N.I.: 

 

 

 

 

 

 

 

De conformitat amb la LOPD, posem en el seu coneixement que les seves dades es troben registrades en un fitxer 

amb dades de caràcter personal, amb la finalitat de tenir-los informats de les nostres activitats, el responsable de les 

quals és el Centre d’Esplai Xixell. Si voleu accedir-hi, oposar-vos, rectificar o cancel·lar qualsevol dada, podeu 

adreçar-vos per escrit al Parc de la Remunta, 4-5, 08901 – L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 

 

http://www.xixell.cat/

