
ACTIVITAT D’ESTIU a les EBMV

“El Casalet”
El curs s’està acabant i és hora de fer les preinscripcions per a les activitats d’estiu (Casalet): 

PRIMER TORN:  de l’1 al 18 de juliol
Permet completar l’horari des de les 3 fins a les 5 de la tarda. 
Es realitzarà a cada una de les tres escoles bressol municipals.
Preu orientatiu: 50-70 €  (el preu final pot variar en funció dels nens inscrits)

SEGON TORN:  del 21 al 31 de juliol
Des de les 9 del matí fins a les 5 de la tarda. 
Només es realitzarà en una escola bressol (veure Notes). 
Inclou el servei de menjador.
Preu orientatiu: de 160 a 190 € (el preu final pot variar en funció dels nens inscrits)

Per a la formalitzar la preinscripció és imprescindible realitzar una paga-i-senyal de 50 €.
El termini màxim és el dia 23 de maig.

Durant el mes de juny s’haurà de fer la inscripció i es pagarà la resta de la quota pendent. 
L’import final a pagar dependrà dels nens apuntats a cada torn.

Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu enviar-nos un correu electrònic a ampacaputxins@gmail.com ,
ampahortavermella@gmail.com, ampaebmvserrasanferm@gmail.com

NOTES:
-  No es retornarà cap paga i senyal.
- L’escola Bressol on es farà el segon torn és Horta Vermella perquè és l'Ampa que assumeix la responsabilitat
del Casalet. 
-  El preu del casalet variarà depenent del nombre de nens matriculats final. 
-  Per poder realitzar el menjador en el segon torn és necessari un mínim de 30 nens. 
-  Si no s’utilitza el servei de menjador s’haurà de recollir el nen/a a les12 h. 
- Les famílies que no siguin sòcies de l’ampa tindran un recàrrec en el preu del casalet de  30€.

INSTRUCCIONS PER FER L’INGRÉS

Ingresseu 50 € al compte ES53 0081 1908 6900 0101 5905 del Banc de Sabadell.
Indiqueu el nom i cognoms del nen/a. i  el nom de l’Escola Bressol i classe.
Indiqueu el torn que farà (“primer torn”, “segons torn” o “tots dos torns”).
Ompliu la següent butlleta i retorneu-la junt amb el rebut d’ingrés a la bústia de l’AMPA.
Data límit el  23 de maig

Nom i Cognoms del nen/a: 
Telèfon dels pares:                                      Correu electrònic:
Classe: 
Torn que farà:      Primer torn Segon torn  Tots dos torns 
 
Signat: Vic,        a de                         de  2014
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