Informació i recomanacions
Setmanes
1ª Setmana
Del 25 al 28 de juny
Setmanes

De 9h a 13 hores
49 €

Horaris
De 9h a 15 hores
De 9h a 17 hores
78 €
83 €

De 8h a 9 hores
2 € x dia

De 9h a 13 hores
58 €

De 9h a 15 hores
95 €

De 8h a 9 hores
2€ x dia

2ª Setmana
De l’1 al 5 de juliol
3ª Setmana
Del 8 al 12 de juliol
4ª Setmana
Del 15 al 19 de juliol
5ª Setmana
Del 22 al 26 de juliol
6ª Setmana
29, 30 i 31 de juliol i 1 i 2
d’agost
Setembre
Del 2 al 6 de Setembre
TOTALS

€

De 9h a 17 hores
101 €

€

€

Sumeu els preus per setmana

€

Total a pagar
Servei d’acollida matinal de 8’00h a 9’00h: 2,00 € /dia

Els pagaments es realitzaran en dos abonaments. El primer es realitzarà durant la setmana d’inscripcions
mitjançant transferència bancària a la compte del Casal. L’import d’aquest haurà de ser del 50% del total
i el segon, el 50% restant en metàl·lic els dies 3 i 4 de juny. Tot seguit us en farem un resum perquè el
guardeu i en feu memòria. Si decidiu esborrar al nen/a un cop començat el casal s’aplicarà un recàrrec de
3,00 € per setmana que no assisteixi.

Recordeu
Total a pagar
1er Pagament (50%)
2on Pagament (50%)

€
€
€

29 i 30 d’abril
3 i 4 de Juny

Aquesta setmana.
Efectueu un ingrés o transferència del 50% inicial
€ al número de compte
ES62-2100-1137-5502-0007-4584
No oblideu fer constar el nom del participant al comprovant!
Porteu el comprovant de pagament al casal.
Porteu la documentació en al Casal
Full d’inscripció
Targeta sanitària
Full de vacunes
Comprovant de pagament
casals@bruixola.net
www.bruixola.net

Tel 93.243.22.23 / 648.20.40.45
Tel 629.128.278

3 i 4 de JUNY
Efectueu el segon pagament en metàl·lic 50 % al AFA de l’escola de 16’30h a 17’30h

Consells i recomanacions
-Respectar els

horaris d’entrades i sortides.

-Es recomana que els participants portin roba i calçat còmode.
-Els infants de petits han de dur una muda de recanvi marcada amb el nom, dins d’una bossa també
marcada.
-Es recomana no donar brioxeria industrial als infants com tampoc begudes amb gas, és més
saludable menjar entrepans, fruita i beure aigua.
-Els infants del grup de petits hauran de dur el menjar dins d’una bossa marcada amb el nom.
-Si un infant o jove ha de marxar abans o arriba més tard de l’hora prevista ha de presentar una
autorització escrita on hi consti el D.N.I. del responsable del nen i la signatura, que haurà de donarlo als monitors del seu grup. Si no poden assistir al casal per una causa justificada, cal avisar els
monitors corresponents.
-Per les sortides d’un dia o la nit al casal es penjarà un cartell informatiu a l’entrada del casal amb la
informació necessària. Si per causes alienes a l’organització al Casal s’hagués de suspendre
l’activitat, s’intentaria aplaçar dintre les possibilitats del Casal.
-Si algú decidís que el seu fill/a o jove no participa en una o cap activitat extraordinària del Casal, els
participants s’hauran de quedar a casa en el dia i hores que es realitzi l’activitat
-Cal portar una samarreta blanca el primer dia que es realitzi el casal per un taller d’estampacions.
-Els dilluns cal dur el “pac d’aigua” que consta d’una motxilleta amb banyador, xancleta lligada,
gorra, tovallola i crema solar. Aquesta es quedarà al casal i els divendres us la retornarem. Aquesta
motxilleta no es durà els dimarts a la piscina per la qual cosa, aquest dia, n’hauran de dur un altre
amb tot el necessari.
-Els dies de sortida, els nens apuntats al bloc horari de 9:00h a 13:00h s’hauran de portar el dinar de
casa.
-El dia de la nit al casal el casal romandrà tancat a partir de les 15’00h i es tornaran a obrir portes a
les 19’00h i passarem la resta de jornada al casal fins al dia següent. Aquest dia cal que portin el
sopar de casa, l’esmorzar correrà a càrrec del casal.

casals@bruixola.net
www.bruixola.net

Tel 93.243.22.23 / 648.20.40.45
Tel 629.128.278

