Benvolgudes famílies,
Com cada any proposem l’activitat de natació que es realitza les tardes de juny, que aquest
any serà del 8 de juny al 19 de juny.
És una activitat oberta a tots els nens i nenes de l’escola des de P3 fins a 6è de primària.
El preu total1 per alumne/a inscrit serà de 132 €. Aquest preu inclou:







Monitoratge d’acompanyament des de la mateixa escola a la piscina, ajudar a l’hora
de canviar-se dins dels vestidors i la tornada al mateix centre.
Transport ( autocar) diari per anar i tornar de l’escola a la piscina.
Entrenadors de la Federació Catalana de Natació per poder fer els cursets per
grups segons nivell i edat.
El cost de lloguer de la piscina.
Costos de la Seguretat Social de tot el personal contractat.
Assegurança de Responsabilitat Civil.

Per reservar plaça cal que presenteu el full d'inscripció adjunt a la secretaria de l'AMPA.
Teniu temps fins al 2 de Març. A la secretaria de l'AMPA informaran un número d'ordre
de la inscripció, per això no es pot deixar el full a la bústia.
Per reservar la plaça, s'ha de fer el pagament del 50% del preu total. El pagament s'ha de
fer d'alguna de les formes següents:
a) En efectiu, al mateix moment de lliurament de la butlleta a la secretaria
b) Per gir de rebut bancari, el primer pagament el cobrarà l'AMPA el 15 de març
Pel que fa al pagament del 50% del preu restant, es realitzarà:
a) En efectiu, a la secretaria de l'AMPA abans del 15 de maig
b) Per gir de rebut bancari, el segon pagament el cobrarà l'AMPA el 15 de maig
Per tot això, us demanem que s’entregui la butlleta2 amb les dades de l’alumne/a a la
secretaria de l’AMPA (NO a la bústia) ja que aniran numerades segons ordre d’arribada.
No us oblideu de portar les dades sanitàries de l’alumne/a.
1

Només s’abonaran les absències per malaltia a partir dels 5 dies i amb el justificant
mèdic pertinent, amb el 50% de l’import de l’activitat.
2
Us podeu descarregar la butlleta des del web de l’Ampa.

A més, us recordem que durant les tardes del 8 al 19 de juny també s’oferirà:


CASAL TARDES DE JUNY (10 dies): SUPERHEROIS!
Preus:
15.00 A 16.30 H (10 dies)

42,00 €

15.00 A 17.00 H (10 dies)

52,00 €

15.00 A 16.30 H ESPORÀDIC 5,00 €
15.00 A 17.00 H ESPORÀDIC 9,00 €

Les INSCRIPCIONS del Casal de Tardes es faran a partir del maig. Ja us enviarem
la informació a través dels canals habituals de l’AMPA.

NATACIÓ MES DE JUNY 2020

FULL D’INSCRIPCIÓ I RESERVA NATACIÓ
Número d’ordre d’inscripció
ALUMNE/A:_____________________________________________________________CURS________
TELÈFON:_____________________________________________
CORREU ELECTRÒNIC:_________________________________ ________________________________
DADES SANITÀRIES:___ ________________________________________________________________
OBSERVACIONS:
OPCIONS DE PAGAMENT DEL 50% DEL PREU TOTAL:
EFECTIU (66 €)

AUTORITZO EL CÀRREC AL MATEIX Nº DE COMPTE DEL MENJADOR/EXTRAESCOLARS

NOU IBAN_____________________________________________________________________
AUTORITZACIONS
1. D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, l’informem que les seves dades seran incloses en un fitxer automatitzat sota la
responsabilitat de la nostre entitat, amb la finalitat d’atendre als compromisos derivats de la relació
que mantinguem amb vostès.
2. Drets d’imatge:
Jo…………………………………………………………………………………………amb DNI……………………………….. com
a pare/mare/tutor legal del nen/a ……………………………………………………………………………… autoritzo
pugui aparèixer en fotografies corresponents a l’esmentada activitat organitzada per la nostre
entitat i que puguin ésser publicades a la nostre pàgina web i/o fulletons informatius .
Signatura,

Girona,

de

de 2020

