
INFORMACIÓ MÈDICA

Nom del nen/a ..................................................................................
data de Naixement ......../......../........

Té Al·lèrgies?.................................            
A quins medicaments?..............................................................................................................................
A quins aliments?.......................................................................................................................................
Altres tipus d’al·lèrgies................................................................................................................................
Pateix alguna malaltia crònica? Quina?....................................................................................................
Anoteu si el/la vostre/a fill/a ha de prendre algun medicament
Quin?........................................................................   Vegades al dia?....................................................... 
Observacions................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Normes administratives
Només es retornarà un 100% de l'import del Kmpus fins una setmana abans de l'inici del mateix en 
aquells casos en què es presenti un informe mèdic i la direcció del centre doni el seu vistiplau. 
Es retornarà el 40% de l'import un cop començat aquest en aquells casos que sigui justificat per 
alguna malaltia i/o problema greu.

Pagament
El pagament s’ha de realitzar en efectiu a la recepció del centre o per ingrés bancari previ a la 
inscripció, indicant el nom del nen/a i el motiu: NOM+KMPUS ESTIU 2018 i adjuntant el resguard 
al full d’inscripció
*Assegurança d’accidents obligatòria.
Trobareu les dades bancàries a www.sigesportcastellar.com/kmpus-estiu-2018/

Dades necessàries
- Fotocòpia del DNI, (del pare o mare pels menors que no en tinguin).
- Fotocòpia de la Targeta Sanitària
- Fotocòpia del full de vacunacions
- Dues fotografies mida carnet (original i fotocòpia)

Autorització per la recollida del nen/a
Per la recollida del nen/a del Kmpus, heu de portar cada dia el carnet de recollida omplert que se 
us entregarà a l’hora de la inscripció, el qual us autoritza a recollir el nen/a.

Normativa Kmpus
L’accés i la permanència a l’interior de les instal·lacions requereix un estricte compliment de les 
normes que trobareu a la nostra pàgina web. 
www.sigesportcastellar.com/kmpus-estiu-2018/

En cas de pluja les activitats es poden veure modificades.
Les setmanes de KMPUS que no assoleixin la ràtio necessària quedaràn anul·lades.
L’últim dia de servei de menjador és el 27 de juliol.
A partir del 30 de juliol (6ª setmana) només oferim el KMPUS MATÍ, fins les 13.30h.
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