
LLOC D’INSCRIPCIÓ: Punt d’Informació Juvenil (al poli) i Pavelló
PERÍODE D’INSCRIPCIÓ: del 27 de maig fins al 19 de juny.                                    
HORARI: de 9.00h a 13.00h i de 15.15h a 19.30h de dilluns a 
divendres
CAL PRESENTAR: 

• Tríptic emplenat.
• Fitxa de salut.
• Fotocòpia de la targeta sanitària.
• Pagament en efectiu.

Un any més la Fundació Ulldecona i l’Ajuntament d’Ulldecona organitzen 
diverses activitats per aquest estiu 2015:
Les activitats d’estiu Cuca i esports es portaran a terme de l’1 al 31 de 
juliol de dilluns a divendres, de 9.30h a 13.00h.

L’inici de les activitats serà l’1 de juliol. Aquest dia tots i totes les 
participants s’han de presentar a les 9.30h a les instal·lacions de l’Escola 
Ramón y Cajal. Allí es dividiran en grups segons el curs escolar, i els 
monitors i monitores els acompanyaran a les activitats corresponents. 
Cada participant realitzarà tres activitats al llarg del matí.

La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Ulldecona organitzem 
aquest any el Campus Multiesport per a nens i nenes de 10 a 
16 anys.
Els esports que practicarem en aquest Campus seran diversos. 
Mantindrem les activitats que es desenvolupen dins les Escoles 
Esportives Municipals, i afegirem aquelles més atractives per al 
lleure d’estiu. Tot amb l’objectiu de promocionar l’esport des 
de el vessant del lleure, fomentant la convivència, l’esperit de 
col·laboració i del companyerisme.

DATES: 1a Quinzena: del 29 de juny al 10 de juliol.  
2a Quinzena: del 13 al 24 de juliol.
PLACES: limitades per ordre d’inscripció.
EDAT: de 10 a 16 anys.
PREU: 60€ 
DESCOMPTES (NO ACUMULABLES): 5€ dte. Carnet Jove 
Faldut / 5€ dte. participants EEM 14-15.
LLOC: Instal·lacions Esportives Municipals (confirmades en 
l’horari de cada alumne).
HORARI: matí (confirmat en l’horari de cada alumne).
MÉS INFO: www.esportsulldecona.com

LLOCS I PERÍODES D’INSCRIPCIÓ:
Pavelló d’esports:
Del 27 de maig al 19 de juny de 2015
De dilluns a divendres de 8.00h a 13.00h i de 16.00h a 22.00h

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorpora-
des i tractades en un fitxer automatitzat amb l’objectiu de poder oferir-vos els nostres serveis. 
Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició de les vostres dades de caràcter personal, enviant escrit a pijulldecona@ulldecona.cat.

El dia 25 de juny a les 19.00 h hi haurà una reunió a l’Institut Manuel 
Sales i Ferré per tal d’explicar-vos el funcionament de les diferents 
activitats.
DATES: de l’ 1 al 31 de juliol
HORARI: de dilluns a divendres, de 9.30 h a 13.00 h
CURSOS DELS/DE LES PARTICIPANTS: des de P3 fins a 6è de 
Primària
PREU: 75€ (0,90€/hora). També podeu fer la inscripció mig mes: 45€
DESCOMPTE de 5€ per cada germà/na en la inscripció de tot el mes.
LLOC: Escola Ramón y Cajal
MÉS INFORMACIÓ A: www.fundacioulldecona.com i 
http://ulldecona.cat/estiu2015/

INSCRIPCIO A LES ACTIVITATS D’ESTIU:
Núm._______
Nom i cognoms del/ de la menor:
............................................................................................
Edat:..............Data de naixement: ......................................
Adreça i població: ............................................................... 
         
             CUCA I ESPORTS  2015   
             CAMPUS D’ESTIU MULTIESPORTS
                   
AUTORITZACIÓ A PARTICIPAR EN LES ACTIVITATS 
D’ESTIU:
Nom i cognoms del/de la pare/mare/tutor/a:
............................................................................................ 
DNI: ..........................Telèfons de contacte: .......................
Correu electrònic: ............................................................... 
El meu fill o la meva filla marxarà:
             Sol/a
             Acompanyat/da per:...............................................
Dono el consentiment perquè el meu fill/filla sigui fotografiat/da 
mentre participa a les activitats d’estiu i perquè aquestes imatges 
siguin publicades a les xarxes socials i  webs de l’Ajuntament 
d’Ulldecona,  i la Fundació Ulldecona. 
 Sí           No
Dono l’autorització perquè el meu fill/filla participi en les dife-
rents sortides programades en les activitats d’estiu (excursions, 
sortides a la piscina, etc.).   Sí No
Dono el consentiment perquè el meu fill/filla, en cas de sofrir 
algun tipus d’incident derivat de la realització de l’activitat, 
sigui traslladat/ada amb cotxe particular al Centre d’Atenció 
Primària.
 Sí           No

Ulldecona, ...... de ...................... de 2015
Signatura del/de la pare/mare/tutor/a

’ CUCA I ESPORTS 2015 CAMPUS D’ESTIU MULTIESPORT




