COM FAIG LA MATRICULA ? No donarem la inscripció
per vàlida fins que no tinguem tota la documentació.
OPCIÓ 1: A l’escola de dilluns a divendres de 16:00 a 18:30
OPCIÓ 2: Podeu deixar la documentació a la bústia
d’extraescolars que hi ha a secretaria de l’escola.
OPCIÓ 3: Podeu enviar la documentació per email:
associacio.saec@gmail.com

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ENTREGAR ?
Inscripció omplerta i autorització signada.
Fotocòpia del DNI de la persona que autoritza.
Fotocòpia de la targeta sanitaria.
50 euros de reserva, es descomptarà de l’última setmana.
Podeu fer l’ ingrés al nºde compte: ES91—0182—8192—
12—0201527807 cal presentar resguard del bnc.
Si desitgeu fer el pagament de casals més repartit només ens ho
teniu que dir i presentar una proposta.
PER MES INFORMACIÓ ENS PODEU TRUCAR
TRUCAR A PARTIR DE LES 17:00 H. AL
696.00.18.75 // 93.589.66.62 O ENVIARENVIAR-NOS UN EMAIL

A partir de 3r fins 5è vine a fer unes Olimpíades
diferents on tothom serà protagonista.
Inscripcions
Inscripcions del 2 DE MAIG AL 10 DE JUNY.
Places limitades !!

DATES DE CASALS
DEL 27 DE JUNY AL 29 DE JULIOL
DEL 5 AL 9 DE SETEMBRE

FIL CONDUCTOR
Aquest estiu treballarem l’esperit olímpic duent-lo més enllà de
l’esport. Treballarem valors com l’esforç, l’auto superació, la salut,
el compromís, l’amistat, la col·laboració, el treball en equip... El
casal es convertirà en unes olimpíades molt emocionants.
A cada torn realitzarem o sortida de tot el dia a un lloc concret o
acampada a l’escola.
1r TORN: Sortida
2n TORN: Acampada
3r TORN: Sortida
4t TORN: Acampada
5è TORN: Sortida
6è TORN: Sortida

ACTIVITATS
ANGLES

PLÀSTICA
HANDBOL
BÀSQUET
FUTBOL
VOLEIBOL
ATLETISME
GIMCANA
JOCS D’EQUIP
PISCINA

TORNS I PREUS
PREUS PER SETMANA

SOCIS

NO SOCIS

9:00 a 14:00

70 €
102 €
108 €

75 €
107 €
113 €

9:00 a 15:00
9:00 a 17:00

Donem facilitat de pagaments, només heu de preguntar.
Dinar esporàdic: 10 euros ( fins les 17:00 ).
Acollida de 8:00 a 9:00: 2 euros / dia.
Família nombrosa o monoparental aplicarem un dte. del 5%.
Per realitzar més de tres setmanes aplicarem un dte. del 7%.

MOLT IMPORTANT
En cas de donar de baixa s’ha d’avisar amb 7 dies d’antelació, en cas
contrari és cobrarà la setmana corresponent.
ELS REBUTS ES PASSARAN:
PASSARAN:
Els casals de juny + 1ra setmana juliol = el 20 de juny.
Els casals de la resta de juliol s’abonaran el 10 de juliol.
Els casals de setembre s’abonaran l’1 de setembre.
Si desitgeu fer el pagament de casals més repartit només ens ho teniu
que dir i presentar una proposta.

