INFORMACIÓ GENERAL

Casal d’estiu 2019


El casal d’estiu comença el 25 de juny i acaba el 31 d’agost, amb possibilitat
d’allargar la primera setmana de setembre, segons demanda.



Les edats per assistir al casal estaran compreses entre el 2009 i el primer
trimestre del 2016.



El casal estarà organitzat per setmanes.



Les setmanes es pagaran senceres, no per dies d’assistència.



L’horari serà de 8:45h a 14:00h.



Lloc: “el Fredolic”. Recinte de la piscina.



El període d’inscripció s’obra el dijous dia 6 de juny i es tanca el dimarts dia 18
de juny a les 14:00h.



Un cop començat el Casal, les nenes i els nens que s’inscriguin per setmanes
soltes, ho hauran de fer el divendres anterior a la setmana desitjada presentant
tota la documentació complimentada a l’Ajuntament abans de les 14:00h.



En cas de no assistència, no es retornaran els diners de les setmanes
confirmades. Si es volen intercanviar setmanes s’haurà d’avisar amb dues
setmanes d’antelació.



La

inscripció

comporta

presentar

la

documentació

correctament

complimentada amb el pagament corresponent que s’haurà fet via
transferència bancària al següent núm. de compte de “la Caixa”:
ES86-2100-0030-8802-0002-9818.


Els fulls d’inscripció i les diferents autoritzacions, es podran descarregar de la
pàgina web de l’Ajuntament (www.salas.cat) o recollir-los a l’Ajuntament en
horari d’oficina.



Amb el resguard del pagament, s’entregarà a l’Ajuntament tota la
documentació requerida i en aquest moment la nena o el nen quedarà admesa
al casal.



S’acceptaran les inscripcions per ordre d’entrada fins un nombre de 20 places.



Els dies de piscina seran els dimarts i els dijous. Aquests dies caldrà portar
vestit de bany i calçat d’aigua.



Tots els dies caldrà portar una motxilla amb esmorzar, una gorra i crema
protectora solar. Tanmateix es recomana que se surti de casa amb crema
protectora posada.

Preus

1 setmana

2 setmanes

3 setmanes

4 setmanes

5 o més
setmanes

1
nena/nen

55€

50€/setmana

45€/setmana

40€/setmana

38€/setmana

2 germans
(preu per
nena/nen)

53€

45€/setmana

40€/setmana

35€/setmana

32€/setmana

Família
nombrosa
(preu per
nena/nen)

50€

40€/setmana

35€/setmana

30€/setmana

30€/setmana

