Casal de Nadal
2013 - 2014
Les AMPA de les escoles Purificació Salas, Taula Rodona, Onze de Setembre i Lola Anglada

ORGANITZEN UN CASAL DE NADAL

dirigit a tots els nens i nenes del poble

manualitats
tallers relacionats amb el Nadal
taller de mufﬁns
sortides pel poble
jocs d’interior i d’exterior

LLOC :

Escola Purificació Salas

dates
horari casal
acollides

23, 24, 27, 30, 31
2, 3, 7 DE GENER

9:00 a 14:00h. [ SENSE DINAR ]
9:00 a 15:30h. [ AMB DINAR ]
DES DE LES
FINS A LES

inscripció

horaris
documentació

DE DESEMBRE

8:00h.
17:00h.

del 5 al 12 de desembre
Al despatx de l’AMPA del Purificació Salas
o por correu : ampa@ampapurisalas.cat
de 9:00 a 15:00h.
de 16:30 a 18:00h.
Fotocòpia de la targeta sanitària
Fotocòpia del carnet de vacunes
Foto mida carnet o fotocòpia en color
Full d’inscripció del casal*
* [ el podreu recollir al despatx de l’AMPA el mateix dia de la

inscripció o també el podreu descarregar, des de les pàgines

>
>
>
>

preus

1
2

:
SEGUITS:

www.ampapurisalas.cat
www.ampalolaanglada.com
www.ampa11setembre.org
www.ampataularodona.cat

DIA SUELTO

SENSE DINAR

DIES

SENSE DINAR

SERVEI D’ACOLLIDA

DINAR ESPORÀDIC

> 14 € |
> 26 € |

AMB DINAR
AMB DINAR

> 19 €
> 36 €

1/2 h. > 3 €
1 h. > 3,50 €
1:30 h. > 4 €

>7€

NORMATIVA BÀSICA
Podran participar a l’activitat aquells participants que hagin realitzat la inscripció dins els terminis establerts, no
tinguin cap deute econòmic amb l’AMPA del Purificació Salas, presentin tota la documentació necessària en el
moment de la inscripció, i hagin pagat la totalitat de l’activitat abans del seu inici.
En cas de no arribar al mínim de 20 infants inscrits al casal i 15 a les acollides el servei no es portarà a terme.
Un cop fet el recompte de les inscripcions, penjarem la informació al web de l’AMPA.
L’import total de la inscripció haurà de ser abonat en la seva totalitat abans del 16 de desembre.
En cas de cancel·lació de l’activitat, es retornarà el 100% si la cancel·lació es fa mínim 5 dies abans de l’inici de
l’activitat, si es fa després sols es retornarà el 50% i un cop iniciada l’activitat no es retornarà cap quantitat.
En el cas que el nen/a no sigui de l’escola Purificació Salas, s’haurà d’indicar el número de compte on carregar
els rebuts.
Per l’assegurança dels nens que no estan assegurats per cap AMPA organitzadora, es cobraran 5€.

