COLONIES ESTIU 2014
2014
Vine a Can Foix.
A cavall entre el Garraf i el Penedès. Es
troba en un privilegiat enclavament.
3 dies de colònies ( Del 25 al 27 de juny )

http://www.canfoix.com
Aprofitant l’entorn natural realitzarem activitats: jocs, esports, tallers música i
plàstica, gimcanes....
Comptarem amb monitors i monitores titulats
SORTIDA: EL DIMECRES 25 DE JUNY A LES 9:00 PORTA DE L’ESCOLA
ARRIBADA: DIVENDRES 27 DE JUNY A LES 17:00
QUOTES: 150€. Les places són limitades. Donem facilitats en el pagament,
només ens ho teniu que dir com us va millor.

Matrícula oberta del 22 de maig fins a l’11 de juny.

FORMALITZACIÓ DE MATRICULA: A partir del 22 de maig fins 11 de juny.

DOCUMENTACIÓ
OPCIÓ -1
De dilluns a divendres 16:15 a
18:30 hores, a secretaria de
l’escola.

PRESENCIAL

OPCIÓ -2
Podeu deixar la documentació a la
bústia d’extraescolars que hi ha a
la secretaria de l’escola.

-

Inscripció omplerta i autorització
signada.

-

Fotocòpia del DNI de la persona que
autoritza.

-

Fotocòpia targeta sanitaria.

( comprovarem que tinguem targeta de
l’estiu passat ).

INTERNET

Ens podeu enviar un email
associacio.saec@yahoo.es amb la
matricula adjunta + DNI +
TARGETA SANITARIA escanejat .
Tenim les targetes sanitàries
guardades de l’estiu passat i de
l’anterior.

-

50 euros de reserva que es
descomptarà del rebut final. Podeu fer
l’ingrés al BBVA:

ES 91---0182---8192--12--0201527807
IMPORTANT: Posar el nom+cognom del nen /
nena que participa de l’activitat.
Si desitgeu un pagament més repartit només
ens ho teniu que dir, us donarem facilitats.

En cas de dubte ens truqueu al 696.00.18.75 o bé 93.589.66.62 ( a partir de les 17:00 ).
NORMATIVA
En cas de baixa abans del dia 19 de juny es retornarà el 50% del rebut.
En cas d’avisar el dia abans o el mateix dia de començar l’activitat només s’abonarà el 20%.

EL PREU INCLOU
Esmorzar i dinar del primer dia, transport, àpats, dormir i
activitats realitzades pels monitors/es.

REUNIÓ INFORMATIVA: Dimecres 11 de JUNY A LES 20 HORES A LA BIBLIOTECA DE L’ESCOLA.

