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Inscripció CASALET juny 2017

 Benvolgudes famílies,  
  
Un curs més, s'apropa la jornada intensiva de juny, concretament dels dies 6 al 21 de juny, per la tarda no hi haurà classe, i els 
dies 22 i 23 no hi haurà classe matí ni tarda. 
  
Un cop més us volem proposar participar al Casalet de Juny, un espai d'esbarjo dedicat a emplenar la franja horària de 15.00 
a 16.30, amb un munt d'activitats, en torn a  un centre d'interès,  SOM PIRATES !!!! 
  
  
 L'equip de monitors i monitores de l'escola serà qui vetllarà pel bon funcionament d'aquesta activitat. 
  
El preu serà de 
1.-  dies 6 al 21 de juny de 15.00 a 16.30 h.  45,6 € . 
2.- En cas que vulgueu utilitzar aquest servei dies puntuals, el cost  serà la part proporcional del total, és a dir 3,8 € per dia.  
     Cal que ho indiqueu a la butlleta adjunta. 
  
El pagament es farà mitjançant domiciliació bancària. El rebut el girarà Garbuix SCCL. 
   
  
Si voleu inscriure el vostre fill/a, només cal que ens lliureu  a la Lourdes, la butlleta que teniu en la part inferior d'aquesta 
circular, abans de dijous 18 de maig de 2017. 

La trobareu: 

Matí de 9.00 a 9.30 h. 

Tarda de 16.30 h. a 17.45 h.  

És molt important que es respecti el termini establert de lliurament, per tal de poder fer una previsió de cara a contractar més 
monitoratge en cas que sigui necessari. 

  
  

  
 

Un cop iniciada l'activitat el dia 06 de juny, no podrem garantir la 
inscripció dels infants. La ràtio de monitors per grup estarà tancada.

AUTORITZACIÓ DOMICIACIÓ BANCÀRIA

CODI IBAN


8.0.1320.1.339988.340696
..\..\..\imatges\logo afa univers.jpg
Signatura, mare, pare o tutor legal
Inscripció CASALET juny 2017
 Benvolgudes famílies, 
 
Un curs més, s'apropa la jornada intensiva de juny, concretament dels dies 6 al 21 de juny, per la tarda no hi haurà classe, i els dies 22 i 23 no hi haurà classe matí ni tarda.
 
Un cop més us volem proposar participar al Casalet de Juny, un espai d'esbarjo dedicat a emplenar la franja horària de 15.00 a 16.30, amb un munt d'activitats, en torn a  un centre d'interès,  SOM PIRATES !!!!
 
 
 L'equip de monitors i monitores de l'escola serà qui vetllarà pel bon funcionament d'aquesta activitat.
 
El preu serà de
1.-  dies 6 al 21 de juny de 15.00 a 16.30 h.  45,6 € .
2.- En cas que vulgueu utilitzar aquest servei dies puntuals, el cost  serà la part proporcional del total, és a dir 3,8 € per dia. 
     Cal que ho indiqueu a la butlleta adjunta.
 
El pagament es farà mitjançant domiciliació bancària. El rebut el girarà Garbuix SCCL.
  
 
Si voleu inscriure el vostre fill/a, només cal que ens lliureu  a la Lourdes, la butlleta que teniu en la part inferior d'aquesta circular, abans de dijous 18 de maig de 2017.
La trobareu:
Matí de 9.00 a 9.30 h.
Tarda de 16.30 h. a 17.45 h. 
És molt important que es respecti el termini establert de lliurament, per tal de poder fer una previsió de cara a contractar més monitoratge en cas que sigui necessari.
 
 
 
 
Un cop iniciada l'activitat el dia 06 de juny, no podrem garantir la inscripció dels infants. La ràtio de monitors per grup estarà tancada.
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