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On heu de tramitar la vostra  

Butlleta d’inscripció? 

AJUNTAMENT DE RENAU 
Camí de la Rulla, s/n 

43886 Renau 
Telèfon: 977 62 05 32 

aj.renau@altanet.org 

Ajuntament  
de Renau 

Heu de portar a l’oficina de l’ajuntament la butlleta d’inscripció 

i el resguard de l’ingrés efectuat al núm de compte ES63 2013 

3056 0602 0052 7477, indicant com a concepte: Escola Estiu de 

Renau i el nom i cognoms de l’infant. 

Si teniu qualsevol altre dubte, podeu trucar als telèfons que us 

apareixen en la part superior.  



Població, data i signatura 

La data límit d’inscripció serà el DIMECRES anterior a l’inici de cada quinzena.  
Un cop realitzada la inscripció no es retornarà l’import de la matrícula. Demanem que per tal de tenir la 
previsió  correcta de l’equip, material i assegurança, es facin les inscripcions en el termini establert. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, relatiu al dret 
de informació en la recollida de dades, el Consell Esportiu del Tarragonès us informa que les seves dades personal 
estaran incloses en els fitxers de la seva titularitat, amb domicili al carrer de les Coques núm.3 de Tarragona (43003), 
lloc destinatari de la informació facilitada amb la finalitat d’organitzar i gestionar el Casal d’Estiu 2015”. 
Vostè pot exercitar els drets  d’accés, rectificació, cancel·lació i  oposició, segons estableix la  Llei,  mitjançant un 
escrit dirigit al domicili esmentat, sense perjudici del  que disposa  l’art. 8 de la Llei sobre dades relatives a la salut. 
La signatura de la butlleta implica l’acceptació  expressa que les dades e imatges del vostre fill/a  preses en activitats 
organitzades pel  CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONÈS puguin  ser tractades per aquest organisme i destinades a la 
possible difusió. no comercial o a les revistes o publicacions, així com per enviar-vos informació dels nostres serveis 
en general.   

Des del Consell Esportiu del Tarragonès, entenem que les 
activitats esportives i lúdiques són fonamentals per al des-
envolupament dels infants i més, en períodes de vacances 
escolars.  
A les nostres activitats es potencien les tasques lúdiques, 
didàctiques i esportives: tallers, manualitats, danses, jocs 
esportius, jocs lúdics, activitats plàstiques i didàctiques, 
gimcanes, actuacions diverses i espectacles, etc.  
 

I a més a més cada dia anirem a LA PISCINA, a refrescar-nos !!!!!!! 
 
Cal portar roba esportiva, banyador, tovallola, xancletes i maneguets o 
bombolla (si ho necessita). 
 
Destinataris 
Aquestes activitats van dirigides a nens i nenes d'entre 3 i 12 anys 
(nascuts del 2003 al 2011)  i que tinguin ganes de passar-ho bé tot fent 
esport i activitats lúdiques i de trobar-se amb els seus amics.  
 
Equip 
L’equip de monitors està compost de llicenciats d’INEF, mestres  
especialistes en educació física, monitors de lleure i titulats en grau su-
perior d’activitats esportives. 
 
Lloc i horari 
Les instal·lacions seran les PISTES POLIESPORTIVES, la PISCINA i el CA-
SAL MUNICIPAL. L’horari serà de 9 a 13 hores. 
 
Cost 
El preu de l’activitat és de 87,00€ per quinzena  i nen inscrit.  

Data límit d’inscripció: el dimecres anterior de cada quinzena. 

Nom i cognoms nen/a 

Any naixement 
Telèfons 

Adreça 

Població 

 

 
 

CP 
Nom i cognom pare/mare/tutor  

DNI pare/mare/tutor  

Correu electrònic pare/mare/tutor  

 

Al·lèrgies, medicació, altres observacions 

1a quinzena 

6 al 17 juliol 

2a quinzena 

20 al 31 de juliol 

Escolliu les quinzenes 
en les que us voleu inscriure: 

SI 
NO 

Sap nedar? 


