FESTES ANIVERSARI
INFORMACIÓ FESTES D’ANIVERSARI
L’aniversari d’un infant ha d’ésser un dia molt especial, és per això que hi dediquem tots els esforços
per aconseguir que aquest dia sigui recordat pel nens i nenes durant molt de temps.

Què fem?
A la festa fem jocs a dins de la sala, ballem, bufem les espelmes i mengem el pastís, obrim els regals,
fem una pinyata i ens fem una foto ben divertida com a record.

On ho fem?
Les festes es realitzen els dissabtes de 11:30 a 13:30 hores al centre cívic Les Planes o centre cívic
Antoni Gaudí (sempre que hi hagi disponibilitat el dia desitjat) i compten amb dos monitors/es
especialitzats que s’encarreguen d’organitzar i dinamitzar aquesta activitat, creant una festa
agradable i aconseguint un ambient especial.

A tenir en compte
a) activitat adreçada a infants de 5 a 10 anys
b) la capacitat màxima de la sala és per 20 infants (no es podrà superar aquest nombre)
c) aquesta és una activitat pels infants, NO es poden quedar els adults
d) el berenar i pastís l’han de dur les famílies
e) l’Esplai facilitarà

- 20 invitacions perquè pugueu repartir entre els amics/gues
- una pinyata amb un petit obsequi per cada infant
- foto de record (que us farem arribar per e-mail)

Quan costa?
El preu de la festa és de:
Socis/es: 90 €
No socis/es: 105 €

Reserves?
Cal trucar al 934770147, mínim 15 dies abans del dia que es vol realitzat la festa
El dia de la reserva caldrà s’haurà de fer una paga i senyal (mínim 20€)
El pagament de les festes es realitza per ingrés bancari abans de recollir les invitacions.
No es retornarà la paga i senyal en cas d’anul·lació.
La reserva de l’activitat implica l’acceptació de les normes establertes.

NORMATIVA FESTES D’ANIVERSARI
• Els pares i mares que vulguin portar menjar (pica-pica, pastís...) i begudes, ho hauran de fer una
mitja hora abans del començament de la festa per a què tot estigui preparat a les 11.30 hores.

• Durant la festa els pares i mares NO podran estar dins de la sala, ja que això dificulta molt la
tasca dels monitors/es encarregats de dinamitzar-la.

• Els pares NO poden utilitzar ni ocupar cap altra de les sales del centre
• L’horari de la festa és de 11:30 a 13:30, preguem que sigueu puntuals en la recollida dels infants
per tal de no interferir en les tasques de neteja dels monitors/es.

• Les festes d’aniversari hauran d’estar pagades abans de recollir les invitacions (s’ha d’entregar el
comprovant del rebut bancari). Si la festa no està pagada, no es realitzarà.

• Aquesta normativa s’entregarà signada a secretaria dos dies abans de la festa.
• En cas de passar a recollir per secretaria la fotografia de l’aniversari (persones sense connexió a
internet), es farà abans d’un mes després de la celebració de la festa. Passat aquest temps, la
fotografia ja no estarà disponible.

Jo, ________________________________, accepto aquesta normativa i em comprometo a
cumplir-la.
Telèfons contacte:________________________________________________________

Sant Joan Despí, a ____ de ______________ de _______.

Signatura

Apunteu aquí l’adreça de correu electrònic perquè us enviem la foto:
______________________________________________________________

En cas de què vingueu a passar a recollir-la per l’esplai, marqueu la casella següent

