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SOLICITUD PARA COMPARTIR GRUPO / SOL·LICITUT PER A COMPARTIR GRUP 
 

Observaciones 
Observacions 

 DATOS de los PARTICIPANTES / DADES  dels PARTICIPANTS  

ID  Niño 
(xxxx) 

Nombre y Apellidos del Participante 
Nom i Cognoms del Participant 

Curso en Listado 
Curs al Llistat 

NIF 
Padre/Madre 

Pare/Mare 

 

Firma/Signatura 

 1º    

 2º    

 3º    

 4º    

 5º    

 6º    

 

Valencia, 

València, .................. de .......................... de 2016 
 

 

NORMAS DE SOLICITUD PARA COMPARTIR GRUPO / NORMES DE SOL·LICITUT PER A COMPARTIR GRUP 
 

• El plazo para solicitar que varios participantes (máximomáximomáximomáximo    6666) 

compartan grupo, es del 23 al 27 de mayo en el despacho 
de la Escola d’Estiu. Si se supera este número la solicitud 
quedará anulada. 

• Para ello será necesario cumplimentar esta solicitud, 
que deberá ser firmada por el padre-madre o tutores de 
TODOS los niños implicados. 

• No será válida ninguna solicitud que no esté 
debidamente cumplimentada y firmada por todos los 
padres-tutores. Así mismo serán nulas las solicitudes en las 
que algún niño figure en más de una solicitud. 

• No se aceptarán solicitudes vía fax, e-mail o cualquier 
otro medio que no sean originales. 

• Las asignaciones de grupo se realizarán en la medida 
de lo posible atendiendo a la estructura y organización de 
la Escola d’Estiu. 

• No serán válidas las solicitudes en la que aparezcan 
niños nacidos en diferentes años. 

 

• Es imprescindible rellenar la casilla ID Niño con el 
número que aparece en la lista de admitidos. (hasta 4 
dígitos). No es el número  de  solicitud (54XXXX) 

 
• Las solicitudes de compartir grupo que tengan algún 

solicitante de quincena, serán consideradas en última 

opción, dando prioridad a los solicitantes de todo el mes. 

• El termini per a sol·licitar que diversos participants (màximmàximmàximmàxim    

6666) compartisquen grup, és del 23 al 27 de maig al despatx de 
l’Escola d’Estiu. Si es supera aquesta quantitat la sol·licitud 
quedarà anul·lada. 

 
• Per a això serà necessari omplir aquesta sol·licitud, que 
haurà  de ser signada pels pares o tutors de ttttoooottttssss  els xiquets 
implicats. 

 
• No serà vàlida cap sol·licitud que no estiga degudament 
omplida i firmada per tots els pares-tutors. Així mateix seran 
nul·les les sol·licituds en què algun xiquet figure en més d'una 
sol·licitud. 

• No s'acceptaran sol·licituds via fax, e-mail o qualsevol 
altra forma que no siguen originals. 

• Les assignacions de grup es realitzaran en la mesura que 
siga possible atenent a l'estructura i organització de l'Escola 
d’Estiu. 

• No seran vàlides les sol·licituds en què apareguen xiquets 
nascuts en diferents anys. 

 

• És imprescindible omplir la casella ID Niño amb el 
número que apareix en la llista d'admesos. (fins a 4 dígits) 
No és el número de sol·licitud (54XXXX) 

 

• Les sol·licituds de compartir grup que tinguen algun 

sol·licitant de quinzena, seran considerades en última opció, 

donant prioritat als sol·licitants de tot el mes. 
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