
(A omplir per l’acadèmia)

Entry fee paid

Material and books paid

Inscription transfered to excell

Special petitions

INSCRIPCIÓ SUMMER KIDS JUNY-JULIOL 2018
Si us plau, ompliu aquests dos fulls amb majúscules i el podeu enviar per mail, 

donar a la profe d’anglès del vostre fill/a o entregar-lo a secretaria de Speak Out.  

A OMPLIR PELS PARES: UN FULL PER FAMILIA

Nom(s) Edat(s) Data(es) 
naixement

Curs 
Escolar
17-18

Cognoms:

Col·legi: Ha fet anglès extraescolar? Sí No

e-mail: Població:

Telèfons:
(ompliu per ordre. Ja que en
cas de necessitat trucaríem

primer al contacte 1)

Nom 1:

Nom 2:

Nom 3:

Telèfon 1:

Telèfon 2:

Telèfon 3:

Al·lèrgies
o altres:

Setmanes reservades
(marqueu amb una creu)

25 juny  – 29 juny
2 juliol – 6 juliol
9 juliol – 13 juliol
16 juliol – 20 juliol
23 juliol – 27 juliol

Hora d’arribada
(marqueu amb una creu)

08.30 – 08.45 –09.00

Hora de sortida
(marqueu amb una creu)

13.00 – 13.15 –13.30

Pagament:
(marqueu amb una creu)

Transferència
En efectiu
Domiciliació bancària (iban+20dígits)

IBAN ES

N.Compte

Nom, DNI i
signatura del
pare, mare o

tutor:

En/Na ________________________ amb DNI____________

Signatura:



AUTORITZACIONS (Omplir un full per família)

Nom i Cognoms de l’alumne/s__________________________________________

Drets
d’imatge: autoritzo als mestres a fer fotografies i filmar vídeos del meu fill/a

individualment o en grup al campus d’estiu Summer Kids de 
Speak Out 2018 durant les setmanes esmentades al  
full anterior per visualitzar-les a la web de l’acadèmia.

Autoritzo No autoritzo

En cas
d’emergència: autoritzo als mestres i monitors a actuar en cas d’emergència,

prestar primers auxilis al meu fill/a i portar al nen al CAP en el
cas de no localitzar a cap contacte:

Autoritzo No autoritzo

- Si  s’ha d’administrar algun medicament es demanarà la recepta o full
signat  pel  pediatra  on  ha  de  constar  el  nom  del  nen,  el  nom  del
medicament, la quantitat  que s’ha d’administrar,  l’horari  i  la  data de la
recepta.

Per recollir el
meu fill/a: autoritzo a les següents persones per recollir al meu fill/a

Nom: 
      

Nom: 

Nom: 

Nom:
       

Jo, _________________________________ amb DNI ________________________ 

he llegit la normativa del campus Summer Kids i accepto les condicions. 

Signatura.

                    ______________________



ESPLAI D’ESTIU 2018

Acadèmia d’Anglès
c/Estadi 41, 43480 Vila-seca
info@academiaspeakout.com

www.academiaspeakout.com

INFORMACIÓ GENERAL I NORMATIVA

Horari d’entrada

L’horari  d’entrada dels alumnes serà entre les 8.30 i  les 9.00 del  matí.
(Tingueu en compte que les mestres poden arribar abans de les 8.30 però
no s’admetrà a cap nen). 
Respecteu els horaris que heu pactat amb nosaltres i aviseu de qualsevol
canvi amb antelació si és possible.

Horari de sortida

A les 13.00h s’acaben les activitats. Als nens se’ls podrà recollir entre les
13.00 i les 13.30h segons pactat. Si fos necessari recollir al nen/a abans de
l’hora de sortida es prega que ho comuniqueu per sms o whatsapp.

Què cal portar?

Recomanem que els nens/es portin  roba i calçat còmode (i que es pugui
tacar i mullar). 
Summer Kids proporcionarà a cada nen una bossa marcada amb el nom.
Si us plau, porteu la bossa cada dia amb el material següent:

-  L’esmorzar marcat amb el  nom. No el  fiqueu dins bosses de roba o
tuppers. (Si us plau, NO portar xocolata, begudes amb gas ni vidre).

- El banyador dins una bossa de plàstic marcada amb el nom (que servirà
per guardar-lo després quan se’l treguin mullat). 

- Una tovallola lleugera del Decathlon o similar que càpiga a la bossa.

- Una ampolla d’aigua de 25 a 50cl marcada amb el nom. (No porteu més
gran). Si als nens se’ls acaba l’aigua tenim per reomplir). 

- Una gorra marcada amb el nom en lloc visible per quan sortim al pati.

- Una muda de recanvi (P3 i P4, si cal), en una bossa tancada i marcada
amb el nom i les paraules “muda de recanvi” 

Us  preguem que  al  matí  poseu  crema als  nens abans  de  portar-los  al
campus. 

http://www.academiaspeakout.com/


PREUS I PAGAMENTS

Preus i descomptes

Es poden reservar d’una a cinc setmanes.
Setmana 1 – 25-29 juny __ 65€
Setmana 2 – 2-6 juliol    __ 75€
Setmana 3 – 9-13 juliol   __ 75€
Setmana 4 – 16-20 juliol __ 70€
Setmana 5 – 23-27 juliol __ 65€

Les famílies nombroses tindran un descompte del 8%.

Reserva i pagaments

Per reservar s'ha de contactar amb Cira per whatsapp o missatge al 
686111857 indicant el número de setmanes dessitjades, nom i curs actual 
de l'alumne. 
Per fer efectiva la reserva s'ha d'entregar l'inscripció i abonar a l'acadèmia 
una setmana més el material. 
Horari d'oficina de dilluns a dijous de 18.00-20.00 i dimecres de 10.30-
12.00h.


