
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OPCIÓ A OPCIÓ B MENJADOR 

De 09.00 a 13.00h 
De 15.00 a 17.00h 
(sense menjador) 

 
De 09.00 a 13.00h 
(sense menjador) 

 
De 13 a 15h 
amb dinar 

 DATES € 
MARCAR 

X 
€ 

2n germà € 
MARCAR 

X 
Preu 2n 
germà € 

MARCAR 

X 

Set 1 Del 26 al 30 de juny 67€  60,30€ 59€  53,10€ 39€  

Set 2 Del 3 al 7 de juliol 67€  60,30€ 59€  53,10€ 39€  

Set 3 Del 10 al 14 de juliol 67€  60,30€ 59€  53,10€ 39€  

Set 4 Del 17 al 21 de juliol 67€  60,30€ 59€  53,10€ 39€  

Set 5 Del 25 al 28 de juliol 54€  48,60€ 48€  43,20€ 31,20€  

 Del 26 de juny al 28 de juliol 
5% de descompte 

305,90€  275,31€ 269,80€  242,82€ 187,20€ 
 

Set 6 Del 4 al 8 de setembre 67€  60,30€ 59€  53,10€ 39€  

 Del 26 de juny al 8 de setembre 
10% de descompte 

350,10€  315,09€ 308,70€  277,83€ 226,20€ 
 

ACTIVITAT OPCIONAL 
NIT AL CASAL del 13 de juliol a les 17h al 14 de juliol a les 9h 

25€  22,50€ 
  

DIA 28 DE JULIOL (inclòs en la set 5) 
 CANÓ D’ESCUMA I FESTA FINAL 

15€  13,50€ 13,50€  12,15€ 
  

TOTAL         

IMPORT TOTAL A PAGAR  

FULL D’INSCRIPCIÓ 
BITXO CASAL’17 

 

FOTO 

Nom i Cognoms ____________________________________________________________________________________ 
Data de naixement_____________________________________________ Curs escolar que ha fet__________________ 
Adreça ___________________________________________________________________________________________ 
Poble _______________________________________________________ Codi Postal ___________________________ 
Telèfon ____________________ Mòbil 1 __________________________ Mòbil 2 _______________________________ 
Email ______________________________________________ De quina escola ve ______________________________ 

Talla de samarreta T.4/5  T.6/8  T.10/12  T.S  T.M  T.L  T.XL  (Aquesta serà la talla que us entregarem de la samarreta del casal) 

MODALITAT DE PAGAMENT: transferència bancària a Banc Sabadell ES08 0081 0019 3600 0135 6640 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR JUNTAMENT 
AMB AQUEST FULL DEGUDAMENT EMPLENAT 

 

 Comprovant d’ingrés bancari on s’especifiqui el nom 
complet de l’inscrit, les setmanes i la opció 

 Fotocòpia del DNI del responsable (pare, mare o tutor 
legal) 

 Fotocòpia de la targeta de la seguretat Social de 
l’inscrit 

 Fotografia de carnet de l’inscrit (pot ser fotocopia) 

 Qüestionari mèdic i protecció d’imatge omplert i 
signat (al dors) 

 

SERVEI D’ACOLLIDA 

HORARI € SETMANA/ES 
De 08.00 a 09.00h 10€ / setmana  
De 08.30 a 09.00h 6€ / setmana  

 

El pagament del servei d’acollida s’efectuarà en metàl·lic al 
monitor al inici de cada setmana 

 

  

Per a poder oferir qualsevol dels serveis ha d’haver-hi un 
mínim de 6 inscrits en qualsevol de les opcions 

 

el bitxo escola de teatre SL  ·  c/ barcelona 40  ·  sant vicenç dels horts  08620  

info@elbitxoteatre.cat  ·  93 656 25 57  ·  640 08 90 65  ·  www.elbitxoteatre.cat 

mailto:info@elbitxoteatre.cat


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QÜESTIONARI MÈDIC 

Qui serà el responsable de recollir-lo cada dia? 
 

Ha tingut algun problema asmàtic? SI NO  

És al·lèrgic a algun tipus de medicament? SI NO  

Té algun tipus d’incompatibilitat amb el clor de les piscines? SI NO  

Té algun tipus d’incompatibilitat o al·lèrgia amb algun menjar? SI NO  

Té algun tipus de problema de comunicació? SI NO  

Aspectes que vulgueu comentar 
 
 
 

 

DRETS D’IMATGE 
El fet d’inscriure al casal d’estiu al menor, autoritza a l’escola de teatre el bitxo a obtenir imatges de l’alumne en el 
Centre o en el transcurs de qualsevol de les activitats organitzades pel mateix, ja sigui sol o en companyia d’altres 
alumnes i/o personal docent, a través de qualsevol mitjà de captació d’imatges (fotografia, enregistrament amb 
càmera de vídeo), i consenteix que les mateixes s’incorporin a fitxers de Escola de teatre el Bitxo SL amb les següents 
finalitats i tractaments especificades: 
Marcar amb una X el que autoritzeu: 

 Us d’imatges del menor en pàgina web propietat de Escola de teatre el Bitxo SL 

 Us d’imatges del menor en facebook, instagram i twitter de Escola de teatre el Bitxo SL 

 Us d’imatges del menor en tot tipus de suports gràfics o reprogràfics, tal com llibres, revistes, cartells 
publicitaris, que il·lustrin i/o promocionin activitats i/o esdeveniments organitzats per Escola de teatre el Bitxo 
SL, tant individualment com en col·laboració amb altres entitats públiques o privades. 

 

SIGNATURA 
En/na _______________________________________pare, mare o tutor legal amb DNI ________________________ 
 
 

 
Sant Vicenç dels Horts a ___ de _________ del 2017 

EN EL CAS DE QUE EL VOSTRE FILL/A MARXI SOL A CASA OMPLIU LA SEGÜENT AUTORITZACIÓ 
 
En/na _______________________________________pare, mare o tutor legal amb DNI ________________________ 
autoritzo al meu fill/a _____________________________________________ amb DNI _________________________ 
a marxar sol a casa al finalitzar les activitats del casal a les 13, 15 i/o 17h 

SIGNAT 
 

Les cancel·lacions posteriors al 16 de Juny, no seran reemborsades 

Podeu lliurar aquest full d’inscripció amb tota la documentació requerida a: la secretaria del 
Col·legi Sant Vicenç, a l’Escola de teatre el Bitxo o per mail a info@elbitxoteatre.cat 

 

Qualsevol dubte            640 08 90 65 

mailto:info@elbitxoteatre.cat

