Casal de setembre 2018
a l’escola JUNGFRAU

Del 27 d’agost al 7 de setembre

Per a infants de P-3 fins a 6è
PRE-INSCRIPCIONS FINS AL DIMARTS 24 DE JULIOL
A El Micaquer: dimarts, dijous i divendres de 17 h a 20 h
al Cr. Eduard Marquina 18 (local)
Per correu electrònic: Descarregant el formulari al nostre web
www.elmicaquer.com i enviant-lo emplenat i signat a
elmicaquer@gmail.com
PPRREEU
USS
H
HO
ORRAARRIISS
1 dia
setmana
Acollida matinal de 8 a 9 h
Activitats de 9 a 13 h + sortida el divendres de 9 a 17 h
Menjador de 13 a 15 h amb carmanyola del dl 27 al dv. 31 d’agost
Menjador de 13 a 15 h amb servei de càtering del dl 3 al dj. 6 de setembre
Pícnic per la sortida (divendres 7 de setembre)
Tardes de 15 a 17 h

3€

10 €

-

60 €

4€

14 €

8€

28 €

5€

-

5€

10 €

*Descomptes per a germans!
*Descomptes per inscrits a l’esplai Diplodocus durant el curs 2017/18!
Per poder fer el casal necessitem un mínim de 20 infants inscrits al matí, 10 al menjador i tarda i 4 a l’acollida.
La confirmació o anul·lació del casal es comunicarà als inscrits el dj. 26 de juliol. En cas d’anul·lació es
retornarà el 100% de l’ ingrés.
Les inscripcions estaran obertes durant tot l’agost.
Cal que la inscripció la signi el pare/mare/tutor legal de l’infant i s’ha d’acompanyar d’una foto mida carnet , de la
fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social i abonar el pagament total del Casal. No seran vàlides les reserves
per telèfon. Les inscripcions per correu seran vàlides només si han rebut la confirmació per correu o telèfon.

MÉS INFORMACIÓ
www.elmicaquer.com
elmicaquer@gmail.com
93 384 26 36 (dt., dj. i dv. de 17 a 20 h)

Amb el suport de:

