
A emplenar per l’Àrea d’Esports 

Data pag.:  

Reb. núm.  

Tipus 

pag.: 
 

Soci 

núm. 
 

Total:  

Juliol 

26 a 30 juny 3 a 14 juliol 17 a 31 juliol 

Agost 

1 a 16 agost 17 a 31 agost 1 a 6 setembre 

Pollença 

Port de Pollença 

Horaris: 

13.30 h 

Servei guarderia 
07.30 h 

Nom i cognoms: 

1. Dades de l’infant 

Data naixement.:   DNI: 

2. Dades de   Pare     Mare       Tutor/a 

Nom i cognoms: 

DNI:   Telèfons: 

Adreça: 

CP:  Població: 

Correu electrònic: 

3. Documentació que cal aportar 
 

 Aquest full degudament emplenat. 

 Resguard del pagament de l’activitat. 

 Si escau, acreditació de la tutela legal. 

 En cas de família nombrosa, fotocòpia del llibre de família o docu-

ment acreditatiu. 

 Fotocòpia targeta sanitària de la Seguretat Social o assegurança. 

 Un cop heu lliurat aquesta documentació, emplenat aquest full i 

abonat el preu de l’activitat, la inscripció queda confirmada. 

4. Altres dades 

 Sap nedar?         Sí                 No 

 Pren qualque medicament?     Sí     No 

 Quins pren?       

 Té al·lèrgia a algun medicament o aliment?    

       

 Pateix qualque malaltia?      Sí      No 

 Quina / Quines?       

 Altres dades que es considerin d’interès    

       

En/Na 

5. Autoritzacions 

amb DNI: 

Que en cas d’accident es faci la primera assistència al PAC de Pollença o del Port de 
Pollença. 

Que participi a totes les sortides programades per l’organització de les Activitats 
d’Estiu’17. 

Que la imatge del meu fill / de la meva filla pugui aparèixer a les imatges 
corresponents de les diferents activitats organitzades durant les Activitats d’Estiu’17 

En finalitzar les activitats diàries: 

Autoritz el meu / meva fill/a a tornar a casa sense que el/la reculli cap persona, és a 
dir, tot sol / tota sola. 

A part de mi, pot ser recollit /recollida per les persones següents: 

Nom i cognoms        Parentiu         DNI 

El pare/mare o tutor/a sotasignat accepta el contingut d’aquest document. I per fer-ho 
constar on calgui, signa al peu d’aquesta autorització. 

Signatura: 

Pollença,     de                            de 2017 

Opcions 
2 Mesos  1 Mes  

Soci No Soci Soci No Soci 

Un únic/a inscrit/a 149 € 166 € 278 € 299 € 

Família nombrosa 
amb un/a inscrit/a 

140 € 160 € 270 € 290 € 

dos germans 
inscrits 

137 € / nin 155 € / nin 270 € / nin 290 € / nin 

Família nombrosa 
amb dos o més 
inscrits 

137 € / nin 155 € / nin 265 € / nin 285 € / nin 

 La data límit d’inscripció 

per al mes de juliol és dia 16 de juny o fins exhaurir les places. 
per al mes d’agost és dia 21 de juliol o fins exhaurir les places. 

 

 Quinzenes 

Primera quinzena de juliol: del 3 al 14, ambdós inclosos. 
Segona quinzena de juliol: del 17 al 31, ambdós inclosos. 
Primera quinzena d’agost: de l’1 al 16, ambdós inclosos. 
Segona quinzena d’agost: del 17 al 31, ambdós inclosos. 

 
Per apuntar-se a una quinzena l’import serà la meitat del preu de 
l’opció escollida més un 10% 
 

 Per assistir a les estades durant la darrera setmana de juny, és 

obligatori haver-se inscrit el mes de juliol complet.  

 Per assistir a les estades durant la primera setmana de setembre, 

és obligatori haver-se inscrit el mes d’agost complet. 

  

 Aquestes setmanes de juny i setembre són gratuïtes i únicament 
s’ofereix als infants inscrits tot el mes, sense possibilitat de pagar 
per poder-hi assistir.  

 

 Les places són limitades. 

 

 Cal estar al corrent de pagament amb l’Àrea d’Esports per poder-se 

inscriure a les diferents activitats esportives municipals. 
 

 Tots els preus detallats ja tenen els descomptes inclosos per ger-

mans, família nombrosa o per fer el pagament de dos mesos con-
junts. 

 

 Tots els preus són per als horaris fins a les 13.30 o les 15.00 h. 

 
 

Preus 

Informació d’inscripcions: 



Informació  

Edats 
Infants nascuts entre el 2003 i el 2013. 
 
Duració 
Del 26 de juny al 31 de juliol. 
De l’1 d’agost al 6 de setembre. 
 
Lloc 

 Poliesportiu municipal de Pollença. 

 Poliesportiu municipal Port de Pollença  
    i CEIP Miquel Capllonch. 
 
Dinàmica 
08.30 a 09.00 Entrada (servei de guarderia a partir de les 

07.30 h., només per juliol i agost) 
09.00 a 13.00 Activitats segons la programació 
13.00 a 13.30 Recollida 
13.30 a 15.00 Menjador 
 
Menjador 
Servei de menjador diari, menys les setmanes de juny i se-
tembre. 
(Hi ha l’opció que l'infant pugui dur el seu dinar; en aquest 
cas s’ha d’avisar el seu monitor). 
 
Activitats 
Bicicleta, psicomotricitat, jocs aquàtics, jocs esportius, ten-
nis, activitats d’aventura, excursions, jocs a la platja, música, 
reciclatge, cavalls, espai de recreació, tallers… 
 
Reunió informativa 

 Pollença: 19 de juny a les 20.00 h. a la sala del pavelló. 
 Port de Pollença: 20 de juny a les 20.00 h. al Centre  

    Cultural Miquel Capllonch. 
 
Formes de pagament 

 Mitjançant targeta a les oficines de Pollença i del Port de 

Pollença. 

 Ingrés bancari a les oficines de la Caixa d’Estalvis de Po-

llença Colonya (demanau abans el full de pagament a les 
oficines de l’Àrea d’esports). 

 Transferència bancària. (demanau abans el full de paga-

ment a les oficines de l’Àrea d’esports). 
 Una vegada fet el pagament no es farà cap devolució lle-

vat que s’acrediti amb justificant oficial amb motiu de força 
major (justificant mèdic per malaltia, accident fortuït...). Si 
es reclama la devolució per motiu de causa major sols es 
retornarà el 80% del import. 

Àrea d’Esports 
 

Horaris d’atenció 
Pollença:  
         de dilluns a divendres de 08.00 a 13.00 h. 
 Tel. 971 53 39 90. Mòbil i whatsapp 672603001 

Horari capvespres de 16:00 a 20:00 h. 
Dimarts 16 de maig 
Divendres 19 de maig  
Dilluns 22 de maig  
Dimecres 31 de maig  
Divendres 2 juny  
Dimarts 6 de juny  

 
Port de Pollença:  
          de dilluns a divendres de 08.00 a 13.00 h. 
          i de 16.00 a 20.00 h. 
 Tel. 971 86 52 12. Mòbil i whatsapp 672394688 

 
*En cas no poder assistir a les oficines posau-vos 

en contacte amb nosaltres per trobar una 
solució. 
esports@ajpollenca.net 
www.ajpollenca.net  

Piscina Pollença 
 
Obertura piscina: 
 del 10 de juny al 10 de setembre. 

 
Horaris: 
 de dilluns a divendres de 10.00 a 21.00 h. 
 dissabtes i diumenges de 10.00 a 19.00 h. 
 

Cursets: Consultau el tríptic específic d’horaris de natació. 

Tarifes de  
bany lliure 

Socis Residents 
No  

Residents 

Infants de 
0 a 3 anys 

Gratuït Gratuït Gratuït 

Joves de 
3 a 14 anys 

Gratuït 2,50 € 3,00 € 

Adults de 
14 a 64 anys 

Gratuït 3,00 € 4,00 € 

Majors de 65 anys o  
discapacitats (+33%) 

Gratuït 2,50 € 3,00 € 

Estades 
d’estiu 


