
Estada Setmana Santa 
Escola Club Atletisme Tarragona

Grups: Benjamins, Alevins i Infantils
Monitors: Bernat Rocamora, Montse Guinovart, Núria Torredemé i Ferran Tortosa
Entrada: Diumenge 1 d'abril a les 18h
Sortida: Dimarts 3 d'abril a les 18h
Preu: 70 € (inclou menjar, allotjament, monitors i activitats) , 65 € per als germans

Seran els pares els encarregats de portar-los el dia d'entrada per tal d'estar a les 18h a la finca, 
seran encarregats també de recollir-los el dia de sortida a les 18h, si no poden i han de derivar 
aquesta responsabilitat a algú cal indicar-ho al lloc corresponent en el full d'inscripció.

C/ Partida Coll de Forcals i Segalassos s/n
43364 Prades TARRAGONA
Telèfon: 977 86 82 87

Què cal portar
• Motxilla (per a excursions)
• Sac de dormir
• Roba de recanvi suficient per als 3 dies
• Material per a la higiene personal (sabó, pinta, tovallola ...)
• Impermeable o anorac per si plou
• Llanterna i cantimplora
• Gorra
• Targeta de la Seguretat Social (i/o de l'assegurança personal si en té)
• Estoig
• Xandall i/o samarreta del Club

Jo (nom del pare/mare/tutor/a) ____________________________________ amb DNI _______________ 
autoritzo al meu fill/a a assistir a les colònies que organitza el Club Atletisme Tarragona a la 
Finca Prades els dies 1, 2 i 3 d'abril del 2012. Així com dono consentiment a la participació a 
totes les activitats programades dins de les colònies. 

Faig extensiva aquesta autorització a totes aquelles decisions medico-quirúrgiques que fossin
necessàries adoptar, sempre sota la direcció facultativa adequada, i en cas de necessitat 
autoritzo a poder traslladar amb cotxe el meu fill/a al centre mèdic més proper.

En cas de no poder venir a buscar el meu fill/a el dia de sortida les següents persones estan
autoritzades a recollir-lo/a: ____________________________________________________________________

El preu de la sortida és de 70€ per nen (65€ el germà), aquest inclourà el menjar, l'allotjament i 
qualsevol despesa de material per a la realització d'activitats. El pagament podrà fer-se en 
efectiu o poden fer un ingrés al número de compte de Bankia: 2077-1298-99-3100190718 a 
nom de CLUB ATLETISME TARRAGONA indicant en el concepte ECAT i el nom del nen o nens

Aquest full s'haurà de lliurar als monitors degudament complimentat com a molt tard el dia 
d'entrada.

Signatura del pare/mare/tutor/a



FULL D'INSCRIPCIÓ

Nom i Cognoms del nen/a

Nom i Cognoms del 
pare/mare/tutor/a

Telèfons de contacte

Fitxa mèdica del nen/a

Té algun tipus d'aŀlèrgia?    Sí       No 
Observacions:

Té algun tipus d'intolerància o aŀlèrgia alimentària?   Sí       No 
Observacions:

Té algun tipus de malaltia?   Sí       No 
Observacions:

S'ha de medicar durant l'estada?   Sí       No 

Informació sobre la medicació:
 Nom:
 Horaris de presa:
 Quantitat:
 Duració del tractament:

Observacions:

Altres observacions:


