FULL DE SOL.LICITUD

FULL DE SOL.LICITUD
Nom:_________________________ Cognoms:____________________________________

Nom:_________________________ Cognoms:____________________________________

Data de Naixement: _________________________________________________________

Data de Naixement: _________________________________________________________

Nom del pare i mòbil: ________________________________________________________

Nom del pare i mòbil: ________________________________________________________

Nom de la mare i mòbil. ______________________________________________________

Nom de la mare i mòbil. ______________________________________________________

Altres telèfons (indicar de qui són): ______________________________________________

Altres telèfons (indicar de qui són): ______________________________________________

E-mail: __________________________________________________________________

E-mail: __________________________________________________________________

Nº compte bancari (nens que no van a l’ escola Arnau Berenguer):_______________________

Nº compte bancari (nens que no van a l’ escola Arnau Berenguer):_______________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Torns (marcar(marcar-los amb una creu):

Torns (marcar(marcar-los amb una creu):

……1r torn: 25 de juny - 27 de juny

……1r torn: 25 de juny - 27 de juny

……2n torn: 30 de juny - 4 de juliol

……2n torn: 30 de juny - 4 de juliol

……3r torn: 7 de juliol - 11 de juliol

……3r torn: 7 de juliol - 11 de juliol

……4t torn: 14 de juliol - 18 de juliol

……4t torn: 14 de juliol - 18 de juliol

……5è torn: 21 de juliol - 25 de juliol

……5è torn: 21 de juliol - 25 de juliol

……6è torn: 28 de juliol - 1 d’agost

……6è torn: 28 de juliol - 1 d’agost

……7è torn: 4 d’agost - 8 d’agost

……7è torn: 4 d’agost - 8 d’agost

……8è torn: 11 d’agost - 14 d’agost

……8è torn: 11 d’agost - 14 d’agost

……9è torn: 18 d’agost - 22 d’agost

……9è torn: 18 d’agost - 22 d’agost

……10è torn: 25 d’agost - 29 d’agost

……10è torn: 25 d’agost - 29 d’agost

……11è torn: 1 de setembre - 5 de setembre

……11è torn: 1 de setembre - 5 de setembre

. . . 12è torn: 8 de setembre – 10 de setembre

. . . 12è torn: 8 de setembre – 10 de setembre

*Si el vostre fill/a faltarà algun dia dins els torns escollits, especifiqueu si us plau les dates:
___________________________________________________________________________

*Si el vostre fill/a faltarà algun dia dins els torns escollits, especifiqueu si us plau les dates:
___________________________________________________________________________

Firma del pare/ mare/ tutor:

Firma del pare/ mare/ tutor:

