Centre Cívic La Sedeta
Carrer Sicília 321

CASAL DE PRIMAVERA
PER NENS I NENES
DE 3 A 12 ANYS
30, 31 de MARÇ, 1 i 2 D’ABRIL
CENTRE D’INTERÈS
Durant 4 dies, al Casal Infantil descobrirem com els personatges de les novel·les de la Biblioteca
Contescoltes han cobrat vida i han desaparegut. L’única manera de rescatar-los és seguir les pistes
que ens deixa l’únic personatge que s’ha pogut escapar, el Petit Príncep, així que primer de tot
haurem d’anar al seu planeta a que ens ajudi.
CONDICIONS ECONÒMIQUES
Els infants es poden inscriure al torn complert de quatre dies o bé un, dos o tres dies esporàdics.
De 8 a 9h : [12€ pel torn de 4 dies] [3,5€ per dia esporàdic]
De 9 a 13h : [49€ pel torn de 4 dies] [13,40€ per dia esporàdic]
De 9 a 17h : [96€ pel torn de 4 dies] [25€ per dia esporàdic]
El 2n germà o germana gaudeix d’un 10% de descompte.
El preu inclou el material per a les activitats, l’assegurança i el servei de càtering (per als infants
inscrits al torn complert).
La forma de pagament és:
Mitjançant domiciliació bancària al nombre de compte lliurat al moment de la inscripció.
El cobrament del cost del casal de vacances es realitzarà entre els dies 20/03/2015 i 25/03/2015.
PROCÉS D’INSCRIPCIÓ
del dia 2 al 6 de març 2015, de 17:30h a 19h al Casal Infantil la Sedeta.
Documentació necessària per a la matriculació:
 Full d’inscripció (cal signar tots els apartats)
 Fotografia de carnet
 Fotocòpia del carnet de vacunacions
 Fotocòpia de la targeta sanitària (Catsalud o mútua)
 Fotocòpia del DNI/Passaport de la mare/pare o tutor/a legal
 Fotocòpia de certificat de compte bancari
Per formalitzar la reserva de plaça, juntament amb la documentació, s’abonaran 20€ en efectiu en
el moment de fer la inscripció. Aquest import no es retornarà en cas de baixa.
La inscripció no es considera vàlida fins que no s’hagi efectuat el pagament del total de l’import de
l’activitat i lliurat tota la documentació degudament signada.
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