
Casalet: de P3 a P5
Casal Mitjans: de 1r a 3r.
Casal grans: de 4t a 6è.

Tallers, sortides d’entorn, piscina

nit de somni, sortida en autocar,
circuits…

Esports, bicicletades, piscina
nit de somni, sortida a l’Aquabrava,

triatló, circuits…

CASAL ESPORTIU
De 1r  a 3r/ de 4t a 6è/de 1r a 3r ESO

CASAL  JOVE
DE 1r a 3r d’ESO

CAMPUS JOVE
( Ajudant de monitor)

DE 1r a 4T d’ESO

A partir del 9 de maig.
Podreu trobar més informació a:

www.anncon.es  

Piscina, nit jove,
sortida a l’Aquabrava, 

bicicletades… 

Un estiu de ciència-ficció!

REUNIÓ INFORMATIVA:

Divendres 10 de maig
AL CENTRE CÍVIC  “ LES MÈLIES”

19,00h: CASAL MIXTE 
20,00h: ESPORTIU 

20,30: JOVES,CURS D’AJUDANT 
DE MONITOR



INSCRIPCIONS PRESENCIALS:

Al Centre Cívic  de les Mèlies.
Dies:  14 i  15 de maig.

Horari:  de les 8,30 a 14,00h  i de les 15,00 a les 18,00h.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

 Targeta de la Seguretat Social o Mútua.
 Fotocòpia del llibre de vacunes. 
 Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental.
 Full d’inscripció del/la participant totalment emplenat i 

signat.
 Comprovant bancari del pagament de l’opció escollida.
*IMPORTANT: No s’admetrà cap inscripció que no inclogui tota 
la documentació exigida.

INSCRIPCIONS ONLINE: 

www.anncon.es (casal Vilafant)
Del 10 al 15 de maig.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR:

 Targeta de la Seguretat Social o Mútua.
 Fotocòpia del llibre de vacunes. 
 Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental.
 Full d’inscripció del/la participant totalment emplenat i 

signat.
 Comprovant bancari del pagament de l’opció escollida.
*IMPORTANT: No s’admetrà cap inscripció que no inclogui tota la 
documentació exigida.

• REPESCA ON LINE- DIA  30 DE MAIG. 

L’INGRÉS S’HA DE FER A : “LA CAIXA “ ES 34/2100/8320/60/0200022213.
( Mes de juliol el mateix dia de la inscripció- Mes d’agost entre l’1 i el 10 de juny)  

DADES A TENIR EN COMPTE:

• LES PLACES SÓN LIMITADES: Un cop tancades les inscripcions, el 30 de maig s’iniciarà una repesca ONLINE  de les places que quedin 
vacants per rigorós ordre d'inscripció. 

• LA RESERVA DEL MES D’AGOST,  s’ha de fer el mateix dia que es fa la inscripció i el  pagament d’aquest mes s’ha de fer efectiu entre  
l’1 i 10 de juny.

• FAMÍLIES MONOPARENTALS I NOMBROSES tenen un descompte del 15%. (cal presentar el carnet de família nombrosa o 
monoparental)

• L’AJUNTAMENT només retornarà l’import de la inscripció, si és una causa mèdica justificada.
• NO S’ADMETRÀ CAP INSCRIPCIÓ I PAGAMENT  QUE ES REALITZI FORA DE TERMINI I ALS LLOCS ESTABLERTS.

MODALITATS DE CASAL I PREUS PREU PER QUINZENA PREU PER MES

EMPADRONATS NOEMPADORNATS EMPADRONATS NO EMPADRONATS

CASALET P3-P5 MITJA JORNADA 
MATÍ de  9 a 13h

70€ 90€ 110€ 150€

JORNADA COMPLERTA
matí 9a 13/ tarda 15 a 17h

90€ 140€ 150€ 190€

CASAL MIXTE 1R A 6È
MITJA JORNADA 
MATÍ de 9 a 13h

70€ 90€ 110€ 150€

JORNADA COMPLERTA
matí 9a 13/ tarda 15 a 17h

90€ 140€ 150€ 190€

CASAL
ESPORTIU
TARDA MIXTE

1r a 6è
1r ESO a 3r ESO

MITJA JORNADA - MATÍ de  9 a 13h 110€ 150€

JORNADA COMPLERTA - matí 9a 13/ tarda 15 a 17h
150€ 190€

CASAL DE JOVES ( juliol) MITJA JORNADA - MATÍ de  9 a 13h 110€ 150€

CURS AJUDANT MONITORS ( juliol) MITJA JORNADA - MATÍ de  9 a 13h 140€ 190€

MENJADOR FIXE
( eventual 7€/dia)

DE 13 A 15H. MES 130€

De 13 a 15H. QUINZ 65€

ACOLLIDA MATÍ DE 8 A 9H Eventualment 3€/dia MES 32€ QUINZENA 16€
ACOLLIDA MIGDIA DE 13 A 14H Eventualment 3€/dia MES 32€ QUINZENA 16€

ACOLLIDA TARDA DE 17 A 18H Eventualment 3€/dia MES 32€ QUINZENA 16€

CASAL D’ESTIU 2019 AJUNTAMET DE VILAFANT
PROCÉS D’INSCRIPCIÓ  I PREUS

A partir del 9 de maig, l’empresa penjarà tota la  informació referent al casal
a la seva pàgina web: www.anncon.es CASAL VILAFANT.

http://www.anncon.es/
http://www.anncon.es/


DADES PERSONALS DEL/A PARTICIPANT

NOM I COGNOMS DEL NEN/A:

CURS: ESCOLA:

EDAT: DATA NAIXEMENT:

EMPADRONAT SI no Nº TARJA SANITÀRIA (participant):

Nº TARJA SANITÀRIA (participant):

DADES DEL (pare, mare o tutor legal): NOM ICOGNOMS:

NOM I COGNOMS:

DNI(tutor):

TELÈFONS: MÒBIL:

EMAIL (amb majúscules):

ADREÇA: CP: POBLACIÓ:

MARQUEU  L’OPCIÓ ESCOLLIDA:

CASAL MIXTE CASAL ESPORTIU CASAL JOVE CURS D’AJUDANT DE MONITOR

JULIOL MES 1ª Q 2ª Q AGOST MES 1ª Q 2ª Q

ACOLLIDA matí de 8 a 9h. ACOLLIDA matí de 8 a 9h.

MATINS de 9 a 13h. MATINS de 9 a 13h.

ACOLLIDA migdia de 13 a 14h. ACOLLIDA migdia de 13 a 14h.

MENJADOR de 13 a 15h. MENJADOR de 13 a 15h.

TARDA de 15 a 17h. TARDA de 15 a 17h.

ACOLLIDA tarda de 17 a 18h ACOLLIDA tarda de 17 a 18h

FULL D’INSCRIPCIÓ,  CASAL D’ESTIU 2019
AJUNTAMENT DE VILAFANT

PER LLEI

Identificació del Responsable
Us informem que les seves dades personals que ens proporciona són incorporades a un tractament de dades personals denominat CLIENTS-ALUMNES-MENORS el responsable del qual és ANNCON LLEURE I 
OCI SL amb CIF B17767583 i ASSOCIACIÓ SPORTS15 amb CIF G55224539 i amb domicili a C/ SALVADOR ESPRIU Nº12, 17246 de SANTA CRISTINA D’ARO, GIRONA (ESPANYA). Pot contactar amb el Responsable, 
bé per telèfon en el número 972835708 o bé mitjançant correu electrònic a info@anncon.es
El nostre Delegat de Protecció de Dades. LOPDMONTOLIU I SERVEIS SL, amb CIF B55261804. El telèfon de contacte és 625459540 i el correu electrònic: info@lopdmontoliu.es
Finalitat. Les dades seran recaptat amb la finalitat de que l’empresa necessita per a la gestió de l’activitat tant administrativa com comercial incloent recollida d’imatges. Així com enviar publicitat dels 
nostres productes o activitats relacionades amb la nostra empresa. 
Termini de Conservació. Una vegada finalitzada la relació contractual, o prestació de serveis el termini de conservació de les dades seran de 6 anys per tal de complir amb les obligacions legals, fiscals i 
mercantils. 
Decisions automatitzades i elaboracions de perfils. No es prenen decisions automatitzades ni es creen perfils. 
Base Jurídica del Tractament. Quan el tractament sigui necessari per la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, s’explicitaran quins són tals interessos. Es 
considera una bona pràctica incloure un resum de la ponderació de la seva legitimitat davant els interessos i els drets i llibertats fonamentals de l’interessat, quan això contribueixi al principi de 
transparència. Quan el tractament sigui necessari pel compliment de l’ordenament jurídic intern, caldrà fer-se constar, l’ambigüitat, quina és la norma, amb rang de Llei, que imposi la obligació. Quan la 
legitimació per la finalitat principal no trobi còmode cap de les bases jurídiques anteriors, caldrà sol·licitar-se el consentiment de l'interessat pel tractament de les seves dades personals.  Quan el tractament 
sigui necessari per la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable el tractament o per un tercer, s’explicitaran quins són tals interessos. Es considera una bona pràctica incloure un resum de la 
ponderació de la seva legitimitat davant els interessos i els deures i llibertats fonamentals de l’interessat, quan això contribueixi al principi de transparència. Finalment, entre les possibilitats de legitimació 
pel tractament, el RGPD també inclou la “protecció d’interessos vitals” de l’interessat o d’una altre persona. 
Destinataris de cessions. Es preveu destinataris als encarregats del tractament, sempre complint amb l’estricta confidencialitat, demostrat a través d’un contracte de Responsable del Tractament i 
Encarregat del tractament. 
Transferències Internacionals. En principi no es destinaran dades internacionals. 
Drets. Drets d’accés, rectificació, supressió (dret a l’oblit), limitació de tractament, portabilitat de les dades, oposició, i a no ser objecte de decisions automatitzades, indicant com assumpte: “Dret Llei 
Protecció de Dades”, i adjuntant una fotocòpia del seu DNI. Qualsevol persona té dret a obtindré confirmació sobre si estem tractant dades personals que els concerneixin o no. Les persones interessades 
tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin 
necessàries pels fins en que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en el seu cas únicament les conservarem per 
l’exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El Responsable del fitxer deixarà de tractar les 
dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. 

En/Na ....................................................................................................................... .................................................................................. juntament amb la inscripció del meu fill/a, accepto la normativa 
detallada sobre la Protecció de Dades. 

DATA:                                          SIGNATURA: 

OBSERVACIONS MÈDIQUES (en el cas que sigui afirmatiu adjuntar l’informe mèdic).

POSSIBLES IMPEDIMENTS FÍSICS  O EN EL DESENVOLUPAMENT SI NO Especificar:

MALALTIES CRÒNIQUES: SI NO Especificar:

ALÈRGIES O INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES: SI NO Especificar:

PREN ALGUN MEDICAMENT? SI NO Especificar:

AUTORITZACIÓNS:

POT MARXAR SOL ? SI NO

DADES DE LA PERSONA QUE RECOLLIRÀ EL NEN/A NOM I COGNOMS:                                                                                                              DNI:

NOM I COGNOMS:                                                                                                              DNI:

PISCINA:  AUTORITZO A QUE EL MEU FILL/A  ES BANYI A LA PISCINA SI NO Amb braçals Sense braçals SAP NEDAR SI NO

mailto:info@anncon.es
mailto:info@lopdmontoliu.es

