CASAL
Escola Can Puig
EDATS: 1r i 2n ESO

Teniu ganes de sortir de casa? L’estiu
està aquí, i nosaltres estem apunt per
donar-ho tot! Us apunteu? Tenim ganes de
moure’ns, activar-nos i trencar la rutina!
Us necessitem amb l’energia al màxim per
passar uns dies junts fent un bon grapat
d’activitats preparades per fer-vos sortir
d’òrbita! Tallers, excursions, gimcanes,
anar a banyar… pfff! Et sorprendrà el
molt que es pot fer, només posant-hi
ganes! No siguis ranci i Enjove’t!

Lloc: Escola Can Puig
Edats: 1r i 2n ESO
Dates: Del 3 al 28 de juliol (Dill – Div)
Horari: Acollida de 8:45h a 9:30h
Matí de 09:30h a 13:30h
Dinar de 13:30h a 15:00h

TARIFES

PREUS

35€/setmana

Tarifa normal
Tarifa reduïda
(família nombrosa o monoparental i germans*)

32,5€/setmana

*La tarifa reduïda en cas de ser germans, només s’aplicarà a les setmanes que aquests coincideixin.
*Opció de subvenció de Lleure per a Tothom: seu.banyoles.cat o www.plaestanyjove.cat

Inscripcions:

Generals:
Presencials a l’Oficina Jove Cal Drac:
Divendres 12 i 26 de maig de 19:00h a 21:00h
Dissabtes 13 i 27 de maig de 11:00h a 13:00h
Extraordinàries (durant l’estiu):
Cada dijous a les 13 hores al mateix casal

Documentació necessària per a la inscripció:

· Targeta sanitària del participant (fotocòpia).
· DNI (si en té, no cal fotocòpia).
· Informació general del participant (adreça,
telèfons de contacte, ...).
· La inscripció només la podrà realitzar el pare,
mare o tutor legal del participant ja que haurà
de firmar l’autorització.
· Carnet de família nombrosa o monoparental,
en cas de tenir-ne.

Més informació:

ORGANITZA:

Reunió informativa:

Divendres 16 juny 20:30 h a l’Oficina Jove Cal
Drac de Banyoles.

CONDICIONS DEL CASAL:

·Durant el casal es podran inscriure nous
participants als llocs i horaris indicats.
·El casal s’haurà de pagar per avançat.
·És necessari un mínim de 8 participants per
torn. En cas de no complir aquest requisit, el
torn quedarà anul·lat i es retornaran els diners.
·No es retornaran els diners, excepte quan es
tracti d’una causa major i justificada.
·No es poden recuperar els dies que no s’ha
vingut al casal.
·En cas que un infant no s'hagi recollit passats
15 minuts del tancament de portes del casal, es
procedirà a trucar a la família/tutors legals. En
cas de no poder-hi contactar, es telefonarà als
serveis policials.

AMB EL SUPORT DE:

coordinadora.casal@gmail.com
www.coordinadoradelleure.org
606046849 / 972583211

Àrea de Joventut

