
ACTIVITATS D’ESTIU DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT

CASAL D'ESTIU 2005:   

Lloc: CEIP Joan Maragall
Participants: de P3 a 6è.
Juliol: matí o tarda
Agost: matí
Setembre: matí
Quinzenes:  1 juliol - 15 juliol
                    18 juliol - 29 juliol
                    1agost - 12 agost
                    17 agost - 31 agost
                    1 setembre - 9 setembre
Dies: de dilluns a divendres
Horaris o torns:
       1)  Matí (juliol, agost i setembre): de 9h-13h

2)  Tarda (sols el juliol): de 16h a 19h
Preu: 37 €/ quinzena  i torn.
Places: limitades.
Places mínimes 20 per grup d’edat excepte al juliol tarda on es comptarà un mínim de 30
participants entre tots els grups d’edat. Si en alguna tanda no s’arriba al mínim establert
l’Ajuntament podrà decidir suprimir l’activitat.
Festa Local:  16 d’agost.

SERVEI DE MENJADOR JULIOL
Pels nens del Casal del juliol.
Horari: de 13.00 a 15.00h
( es poden recollir els nens entre 15.00 i 16.00h).
Preu: 5,30 €/dia
Places: mínim 10 i màxim 25.

INSCRIPCIONS

Dies: 23, 24, 25, 26 i 27 de maig.
Horari: de 09.00h a 12.00h i de 18.00h a 20.00h.
Lloc:  Punt d'Informació Juvenil
         Riera Pare Fita, 31 (Edifici Calisay )
         Telèfon: 93 795 77 50

Procediment:
1) S'ha de portar omplerta una fitxa per a cada torn que es vulgui realitzar i enganxar-hi

la fotocòpia de la tarja sanitària. (Heu de fer tantes fotocòpies  de la tarja sanitària
com torns es realitzin).

2) Una vegada feta la inscripció us facilitarem un imprès d'ingrés amb l'import de les
activitats escollides, que haureu de portar a una entitat bancària per tal de fer el
pagament corresponent.

3) L'imprès d'ingrés original s'haurà de retornar l'endemà com a molt tard, per tal de no
perdre la reserva.

Aclariments:
Les places s'ompliran per rigorós ordre d'arribada. Solament es retornarà l'import de les
inscripcions quan l'activitat escollida no hagi arribat a la quantitat mínima de
participants per a poder-la realitzar.

L'organització es reserva el dret de modificar qualsevol  dada de les activitats per causes
 justificades. Descomptes: 50 % presentant el carnet de família nombrosa.


