NORMATIVA
Casal d´arts plàstiques imaginART
•

El Casal d´imaginART es farà sempre que hi hagi un mínim de 5 participants

•

Els nens/es que tornin sols a casa hauran d’haver lliurat l’autorització corresponent, que es pot
omplir en el moment de fer la inscripció.

•

Cal respectar l’horari d’activitat, els nens/es no podran sortir abans de imaginART sense prèvia
notificació al coordinador per part dels pares o tutors legals. *Sobretot preguem puntualitat a la
sortida, a la tarda tenim més classes.

•

Roba còmode i/o samarreta preparada per embrutar; coixí i mitjons pel Ioga Art.

•

És molt important l’absoluta transparència amb la informació sobre la salut tant física com
psíquica dels vostres fills. Si no és així imaginART es reserva el dret d’admissió en qualsevol
moment del casal sense possibilitat de devolució de l’import. Tenim experiència en TDHA,
implants coclears i altres trastorns físics/ emocionals. Necessitem pel bé dels vostres fills i dels
companys tota la complicitat dels pares.

•

No administrarem cap tipus de medicació sense la recepta mèdica i l’autorització expressa
dels pares o tutors. Recordeu, per tant, notificar per escrit si el vostre fill/a segueix algun tractament, així com qualsevol observació important respecte a dietes, al•lèrgies...

•

No porteu els nens malalts, per respecte al grup i a ells mateixos.

•

Els grups seran amb un màxim de 15 nens/es amb una o dues professores llicenciades en Belles Arts responsables, recolzat si escau per un monitor especialista en les sortides i activitats
que així ho requereixin

•

Recordeu que totes les despeses de l’activitat estan cobertes, i per tant no cal que els nens/es
portin diners.

•

És important que tots els participants portin esmorzar i recomanem que el portin en carmanyoles reutilitzables en lloc de paper d’alumini o plàstic. Aconsellem els entrepans, la fruita i els
cereals en lloc de pastissets Industrials, aigua i sucs.

•

Tingueu el telèfons operatius durant el casal.

Autoritzacions generals de registre d’imatges i sortides:
Es prendran aleatòriament imatges de grup i dels treballs realitzats amb finalitats
pedagògiques i d´informació de l´escola.
Es faran sortides: Quotidianes als jardins propers i un cop a la setmana als museus.
Nom de l´alumne: ........................................................................................................
Signatura del pare o mare i DNI, entenent la normativa i les autoritazacions generals:

DNI ............................

