CAL PORTAR LA BUTLLETA DE
PRE-INSCRIPCIÓ A L’ESCOLA Font-rúbia
O A LES OFICINES DE L’AJUNTAMENT.

NOTA IMPORTANT: Per mo us d’organització, tant per la
contractació de monitors/es i ac vitats, com per la formació dels
grups d’edat, és IMPRESCINDIBLE que es lliuri la butlleta
d’INSCRIPCIÓ abans del dia 1 de juny. Sense aquest requisit, NO
s’acceptaran inscripcions al Casal d’Es u, atès que les places seran
limitades.
El cobrament de les quotes s’efectuarà per domiciliació bancària el
28 de juny de 2018.
S’oferirà un servei de menjador, on cada nen/a es portarà el seu
dinar i els monitors estaran amb ells/es. Es prestarà aquest servei si
hi ha un mínim de 10 nens/es apuntats/es.
S’oferirà, també, un servei d’acollida si hi ha un mínim de 10 nens/
es apuntats/es.

DEL 27 DE JUNY al 22 DE JULIOL

Telèfon.
93 897 92 12

Ajuntament
de

Font–rubí
Regidoría d’Esports

FAX
93 897 92 83
E-mail:
fontrubi@diba.cat

REUNIÓ INFORMATIVA:
DIVENDRES 18 de maig de 2018
a les 8 del vespre al Centre
Recrea9u

EDATS:
Pe9ts:
Mitjans:
Grans:
Joves:

DESCOMPTES:
Nens/es que han cursat P3, P4 i P5
Nens/es que han cursat 1r i 2n
Nens/es que han cursat 3r, 4t, 5è i 6è
Nois/es a par r de 1r d’ESO i ﬁns a 1r de Batxillerat

INSCRIPCIONS:
Cal portar la butlleta d’inscripció, degudament omplerta, abans del
dia 1 de juny a l’ajuntament o a l’escola Font-rúbia.
És imprescindible per a la par9cipació.

HORARI:

ACTIVITATS
PETITS i MITJANS

Grans:

Pe9ts i Mitjans:
215,00 €
240,00 €

4 setmanes
Tot el casal

265,00 €
290,00 €

Joves:
Es u Jove Sencer (del 25 de juny al 20 de juliol)
Sor da Jove (del 9 al 13 de juliol)
Sor da Jove + 2 setmanes (a escollir)
3 setmanes sense sor da
Serveis complementaris:
35,00 €
45,00 €

390,00 €
225,00 €
350,00 €
195,00 €

- 20,00 €
- 10,00 €

Només es farà descompte en el cas que es faci tot el Casal
Joves i monitors tulats del Consell Espor u.

PREUS:

Servei d’acollida
Servei de menjador

Una ac vitat:
Descompte pel segon o més germans apuntats al casal:

MONITORS I MONITORES:

Tots els ma ns de 9 a 1.
Possibilitat de servei d’acollida de 8 a 9 del ma .
Possibilitat de servei de menjador de 1 a 3 del migdia.

4 setmanes
Tot el casal

Hi haurà un descompte per a totes aquelles famílies del municipi i
també per aquelles que hi es guin vinculades, com ara: els seus ﬁlls
hagin realitzat ac vitats a l’ Escola Espor va Municipal, par cipació
en balls folklòrics, o anar a l’Escola Font-rúbia.

JOCS I TALLERS
SORTIDES D’UN DIA
ACAMPADES TEMÀTIQUES

GRANS
JOCS I TALLERS
ESPORTS
SORTIDA A ILLA FANTASIA
TRAVESSA (del 10 al 13 de juliol)

JOVES (del 25 de juny al 20 de juliol)
ACTIVITATS PER A JOVES
SETMANA JOVE A AMPOSTA (del 9 al 13 de juliol)
SORTIDES D’UN DIA
ACAMPADES

