Benvolgudes famílies
Ja tenim aquí tota la informació del Campus d'estiu 2018!!!!
Les dates establertes seran del dia 25 de Juny al 10 d'agost, inclosos, i es realitzarà en 7
torns.
Les activitats que es realitzaran seran principalment esportives, adaptades als diferents
grups d'edats. L'edat dels participants es de 3 anys a 16 anys.
A continuació us informem de les dates i horaris establerts:
Dies:
-Torn 1: del 25 al 29 de Juny
-Torn 2: del del 2 al 6 de juliol
-Torn 3: del 9 al 13 de juliol
-Torn 4: del 16 al 20 de juliol
-Torn 5: del 23 al 27 de juliol *
-Torn 6: del 30 de juliol al 3 d'agost
-Torn 7: del 6 al 16 d'agost
*Els dies festius al Municipi per Festa Major no hi haurà Campus (25 i 26 de Juliol)
*Els serveis s'ofereixen amb un mínim d'inscrits
Horari:

de 9 h a 13 h
possibilitat de realitzar acollida matinal de 8h a 9h
Servei de menjador de 13 h a 15 h

Preus:

Consulteu-los en el full annexe

Inscripcions:

la data màxima d'inscripció es el 15 de juny
la Casa de Cultura de 16 h a 18 h amb tota la
documentació sol·licitada.

Documentació:

fotocopia de la targeta sanitària
full d'inscripció
full de documentació i autorització sanitària
full d'autoritzacions
rebut de pagament
*tot omplert i signat

Normativa:

-Per a la realització del servei cal un mínim de 15 nens
-Només s'acceptaran inscripcions dins del termini establert
-Cal presentar tota la documentació en el moment d'inscripció, així
com el pagament del servei.
-Només es retornarà l'import pagat en cas de malaltia justificada o en
cas de no realitzar-se algun torn per manca d'inscrits.

Grup d'edats:

-De 3 anys a 16 anys
*Els nens de 3 anys inscrits a la Llar del Municipi no podran inscriure's
al Campus fins que no finalitzi la Llar.

Pagament:

Transferència bancària

Núm de compte:

ES31 0182 2968 54 0010048420
Cal posar el nom i cognoms del nen i any de neixament

Tiquets de menjador:

-El preu del tiquet de menjador és de 8€
-Transferecia al mateix compte i mail a:
ampaels4vents@gmail.com indicant els dies.
En cas de dia esporàdic es prega enviar el mail el dia abans, o en cas d'urgència informar
al monitor a l'hora d'entrada
Reunió informativa:

-El proper 14 de Juny a les 18 h a la Casa de Cultura

*Per a qualsevol dubte o aclariment us podeu posar en contacte amb qualsevol membre
de la Junta o enviar un correu electrònic a ampaels4vents@gmail.com
*Podreu trobar tota la informació a la web de l'ajuntament
http://www.santjaumedelsdomenys.cat i al facebook de l'Ampa: AMPA ELS 4vents
Atentament
La Junta

