carrer germanies, 2 - 696 678 508
46800 xàtiva (valència)
www.centrejunioratalaia.org
atalaia@centrejunioratalaia.org

Curs 2018-19
Horari de les activitats
Tots els dissabtes del curs escolar de 16:30h a 18:00h als locals de la Parròquia del Carme de Xàtiva,
Carrer Germanies nº 2. Per a la realització d'alguna activitat fora d'aquest horari, tant pares com
xiquets seran avisats amb la suficient antelació. Així mateix, volem informar que tots els dissabtes
es celebra una eucaristia a les 19:30h, a la mateixa església del Carme, per a tots aquells interessats
en assistir-hi.
Quota dels socis
- La quota que hauran de satisfer els socis és de 25 Euros anuals, a abonar en un pagament únic al
principi de curs (mesos d’octubre, novembre i desembre).
- D’altra banda, es reparteixen habitualment participacions de loteria per a Nadal (aprox. 30 €), així
com números de rifa amb els que es participa des del mes de gener fins a juny (aprox. 25 €)
La condició de soci implica, entre altres, estar cobert per un segur de responsabilitat civil i danys a
tercers, així com poder gaudir de rebaixes en el preu de viatges i campaments, respecte d’aquells
que no siguen socis.
Distribució dels participants
Els xiques i xiquetes s'agrupen per equips a partir de criteris flexibles: edat, afinitat o amistat.
Els assistents hauran d’acceptar les activitats, el funcionament i les possibles decisions que puga
prendre el grup de monitors. Qualsevol causa greu d’indisciplina pot comportar l’expulsió de
l’activitat.
Autorització paterna.-(a omplir pel pare, mare o tutor legal)
En/Na......................................................................................amb DNI núm. ..........................................
autoritze el meu fill/a........................................................................per a participar a les activitats
organitzades pel Centre Júnior ATALAIA de Xàtiva, que es donen lloc als locals de la Parròquia Nta.
Sra. del Carme de la mateixa ciutat. Signant esta autorització faig saber al Grup de Monitors que
aprove la intenció del meu fill/a de pertànyer a esta associació.
Al mateix temps, done el meu consentiment perquè apareguen a la pàgina web del centre imatges
del meu fill/a a les activitats realitzades per l’associació.
Xàtiva, a ....... de .............................. de 201.....
SIGNATURA

