CASAL DE SETMANA SANTA 2018
26, 27, 28 i 29 de març de 2018
(organitzat per Macedònia SCP i l’AMPA Anxaneta)

Horari Casal: de 9:00 a 12:30 i de 15:00 a 16:30
Les entrades i sortides de l’escola tant d’infantil com de primària seran per la pl. de l’Havana

MODALITATS D’INSCRIPCIÓ
Pack1: 4 dies de casal + 4 dies de Menjador: 75€
Pack2: 4 dies de casal: 55€
Dia esporàdic + Menjador: 20€
Dia esporàdic: 15€
Els que escullin dies esporàdics de casal o menjador hauran d’especificar al moment de fer la
inscripció quins seran aquests dies per qüestions de monitoratge.
Permanències tots els dies de 8:00h a 9:00h: 10€* (cal confirmar assistència)
*(excepte els nens que el mateix trimestre paguen permanències trimestrals, que ja estan
incloses però en cal confirmar assistència)
INSCRIPCIONS:
Del 12 al 21 de març de 2018.
Els pagaments es realitzaran en efectiu al personal de macedònia, al matí a la Nuri o la Carmeta
a les portes de infantil i primària, i a les tardes de dimarts, dijous i divendres a en Martín al
despatx de l’AMPA.
Un cop fet el pagament no es retornaran els diners si no es cobreix la plaça amb un altre nen.
Per poder realitzar el servei serà necessari un mínim de nens/es. Els monitors que realitzin les
activitats seran els mateixos que durant el curs acullen als nens al menjador i a permanències.
Si algun nen/a que no és de l’escola s’hi vol inscriure, haurà d’avisar amb una setmana
d’antelació per a pagar l’assegurança d’accidents (3,5€/nen).
Per poder realitzar el servei serà necessari un mínim de nens/es. Si un cop tancades les
inscripcions no hi ha suficients nens/es, el dia 22 de març s’avisarà a cada família mitjançant el
telèfon de contacte facilitat.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorització Assistència a les activitats del Casal de Setmana Santa 2018
Jo…………………………………….............amb dni................…………………….com a pare/
mare/tutor de …………………………………………autoritzo que el meu fill/a assisteixi al
Casal de Setmana Santa 2018 i a totes les activitats que es realitzaran a dins i a fora de l’escola
Anxaneta els dies 26, 27, 28 i 29 de març de 2018.
Telèfons de contacte: __________________________________
Signa,

