ON?
barri LES PLANES

barri RESIDENCIAL SANT JOAN

centre cívic Les Planes

centre cívic Antoni Gaudí

In scripcions
ob ertes!!

QUAN?
SÒCIES: a partir del 24 de febrer de 2020
NO SÒCIES: a partir del 2 de març de 2020

DOCUMENTACIO






\

Fotocòpia de la tarja sanitària de l’infant
Fotocòpia del carnet de vacunes
Fotografia mida carnet
Comprovant bancari de pagament del 100% de l’import de l’activitat

BAIXES
Un cop feta la inscripció no es retornaran els diners en cas de baixa. Si la baixa és per
malaltia, es retornarà el 50% del total de l’activitat, sempre que es presenti el certificat
mèdic corresponent.
Entitat en conveni amb:

Entitat membre de:

COM CONTACTAR:
Centre Cívic Les Planes - C/J.F.Kennedy, 4 - tel. 93.477.01.47
Centre Cívic Antoni Gaudí - Plaça de l’Estatut, 5 - tel.93.477.31.34

tricicle@fundesplai.org
https://facebook.com/EsplaiTricicle
https://twitter.com/EsplaiTricicle
https://instagram.com/esplaieltricicle

del 6 al 9 d’abril 2020

CASAL DE PRIMAVERA

QUOTES I HORARIS

del 6 al 9 d’abril al Centre Cívic Les Planes

CASAL
SÒCIES
Casal de MATÍ
(de 9h a 13:30h)

NO SÒCIES

infantil

joves

infantil

joves

45€

20€

60€

30€

Casal de MATÍ i TARDA
(de 9h a 13:30h i de 15:00 a
16:30h)

60€

70€

Servei de ACOLLIDA

CASAL JOVE

3,5€ /per dia

(de 8:30h a 9h)

del 6 al 9 d’abril al Centre Cívic Les Planes

Servei de DINAR amb
CARMANYOLA

3,5€ /per dia

(de 13:30h a 15h)

Dia PUNTUAL Matí

15€/dia

Dia PUNTUAL Matí/Tarda

17€/dia

12€/dia

17€/dia

15€/dia

20€/dia



els serveis d’acollida i menjador es realitzaran sempre que hi hagi un mínim de
5 infants inscrits, així com l’espai de casal de tardes



el total del CASAL (excepte els serveis d’acollida i menjador) es pagarà
mitjançant un ingrés bancari abans de l’inici de l’activitat. Els serveis d’acollida
i el menjador es facturaran a final del casal.



al migdia els i les noies és podran quedar però el dinar s’haurà de portar de
casa.

COLONIES

COLÒNIES
del 6 al 8 d’abril a Can Grau (Garraf)

SÒCIES
COLÒNIES DE PRIMAVERA

130 €

-30% (90€)

EXCURSIONS
* l’Entitat organitzadora es reserva el dret d’anul·lar i/o modificar la proposta d’activitats en funció de la inscripció o d’altres motius que es considerin.
* Si no hi ha un mínim d’inscripcions per desenvolupar l’activitat, l’entitat organitzadora es reserva el dret d’anul·lar la mateixa.

AMICS I
AMIGUES

