TràmITs:
CAL PRESENTAR EL FULL D’INSCRIPCIÓ, DEGUDAMENT COMPLIMENTAT I SIGNAT, AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
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LLIBRE
DE
FAMÍLIA

1 FOTOGRAFIA
carnet

FOTOCÒPIA DNI
o LLIBRE DE FAMÍLIA
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+

FOTOCÒPIA TARGETA
SEGURETAT SOCIAL
o Mútua

FOTOCÒPIA LLIBRE
VACUNACIONS o certiﬁcat
mèdic similar del / de
la participant.
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RESGUARD DE L’INGRÉS BANCARI als
números de compte indicant, en
MAJÚSCULES:
EL NOM DE L’ALUMNE/A PARTICIPANT
I EL CASAL AL QUE ASSISTIRÀ

CONdicIONs d’INscripció:
INDICAR LLOC I TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
A l'hora de formalitzar la inscripció, s'haurà d'abonar tot el mes complet i, en el cas de sol·licitar plaça
pels dos mesos, s'haurà d'abonar tot el mes de juliol i el 50% de l'agost. En el cas que, ﬁnalment no es
participi en el mes d'agost, no es retornarà la quantitat abonada.
10
juny

En cas d'anul·lació de la inscripció per part del participant: a partir del dia 10 de juny, només es tornarà
el 85% per malaltia o causa justiﬁcada.
Si la persona inscrita es dona de baixa un cop iniciada l’activitat no es retornarà l’import de la inscripció
(excepte per causes mèdiques i amb justiﬁcant corresponent, que es retornarà el 85% dels dies que
queden per acabar el torn en què s'hagi inscrit).
En cas de no arribar al mínim d’inscripcions necessàries per al desenvolupament de l’activitat, aquesta
quedarà suspesa i es tornarà el 100% als inscrits.
Si el/la participant presenta necessitats especíﬁques de suport educatiu cal aportar darrer informe
escolar (i així que sigui possible el de ﬁ de curs) o mèdic i la família/tutors legals seran convocats a
reunió amb coordinació per tal que l’organització valori el grau d’autonomia i la ràtio que ocupa.
El nen o nena, noi o noia que amb la seva actitud alteri el normal funcionament de les activitats
programades serà apartat de l’activitat. Si aquesta actitud es manté, serà expulsat del Casal sense tenir
dret a la devolució de l’ import de la inscripció.

NO SERÀ VÀLID CAP DOCUMENT
QUE NO ESTIGUI DEGUDAMENT
COMPLIMENTAT.
Cal revisar que no quedi
res sense resposta.

LA FALSEDAT EN LES DADES
FACILITADES POT SER MOTIU
D’EXPULSIÓ DE L’ACTIVITAT
SENSE DRET A RETORN DE
LA QUOTA PAGADA.

TOTA INSCRIPCIÓ SOL·LICITADA
FORA DE TERMINI RESTARÀ EN
LLISTA D’ESPERA.

