
                   

                    AJUNTAMENT DE GUARDAMAR DE LA SAFOR                                                      

 C/           NOU D’OCTUBRE Nº3,  46711 (VALÈNCIA)  TLF 962818851, FAX 962803117 

 

 

SOL.LICITUD INSCRIPCIÓ LUDOTECA ESTIU 2018 
(únicament xiquets i xiquetes  de 3 a 06 anys) INFANTIL 

 
HORARI DE 8’30 HORES A 14’00 HORES 

 
Dades de l’alumne. És imprescindible que adjunteu la fotocòpia de la targeta SIP i 
llibre de família o DNI del xiquet 
 
Nom i Cognoms  _____________________________________________________ 

Data de naixement  _____/_____/_______ Lloc de naixement ________________ 

Domicili  ___________________________________________________________ 

Població  ___________________________________ CP________________ 

Observacions mèdiques  _______________________________________________ 

El xiquet/a té la següent especificitat física o psíquica________________________ 

 

 Dies  25, 26, 27, 28, 29:  25€. (En pagament per endavant dels 2 mesos d’estiu serà 

gratuït) 

 Empadronats gratuït  

JULIOL: 

 Empadronat/da:      25€/mes 

 No empadronat/da: 75€/mes 

 

AGOST: 

 Empadronat/da:      25€/mes 

 No empadronat/da: 75€/mes 

 
Dades de l’alumne. És imprescindible que adjunteu la fotocòpia de la targeta SIP i 
llibre de família o DNI del xiquet 
 
Nom i Cognoms  _____________________________________________________ 

Data de naixement  _____/_____/_______ Lloc de naixement ________________ 

Domicili  ___________________________________________________________ 

Població  ___________________________________ CP________________ 

Observacions mèdiques  _______________________________________________ 

El xiquet/a té la següent especificitat física o psíquica________________________ 

 

 Dies: 25, 26, 27, 28 I 29 de juny: 25€. (En pagament per endavant dels 2 mesos d’estiu 

serà gratuït) 

 

 

 JULIOL: 

 Empadronat/da:      25€/mes 
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 No empadronat/da: 75€/mes 

 

AGOST: 

 Empadronat/da:      25€/mes 

 No empadronat/da: 75€/mes 

 

Dades de l’alumne. És imprescindible que adjunteu la fotocòpia de la targeta SIP i 
llibre de família o DNI del xiquet 
 

Nom i Cognoms  _____________________________________________________ 

Data de naixement  _____/_____/_______ Lloc de naixement ________________ 

Domicili  ___________________________________________________________ 

Població  ___________________________________ CP________________ 

Observacions mèdiques  _______________________________________________ 

El xiquet/a té la següent especificitat física o psíquica________________________ 

 

 Dies 25, 26, 27, 28 I 29 de juny: 25€. (En pagament per endavant dels 2 mesos d’estiu 

serà gratuït) 

 Empadronats gratuït  

JULIOL: 

 Empadronat/da:      25€/mes 

 No empadronat/da: 75€/mes 

 

AGOST: 

 Empadronat/da:      25€/mes 

 No empadronat/da: 75€/mes 

 

Dades familiars (fotocòpia DNI dels pares) 

Nom i cognoms del pare _______________________________________________ 

Telèfons durant l'activitat  ______________________NIF___________________ 

 Empadronat  Si/No 

Nom i cognoms de la mare ____________________________________________ 

Telèfons durant l'activitat  ______________________NIF___________________ 

 Empadronat  Si/No 

 

 

Amb aquesta sol·licitud done el meu consentiment perquè el/a meu/a fill/a realitze 

totes les activitats de l’ Escola d’estiu i puguen fer fotos i gravar vídeos. També 
manifeste la meua acceptació de les bases d'aquesta convocatòria i del Reglament 
de Règim Intern.   Signat:                                                                             
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