CIRCULAR INFORMATIVA
CALENDARI
Data d'inici:

Dimarts 25 de Juny

Data de finalització:

Divendres 9 d'Agost

HORARIS
L’hora d’entrada del servei d'acollida és a les 8:00h.
L’hora d’entrada és de 9:00 a 9:15h.
L’hora de sortida dels infants que NO es queden a dinar és a les 14:00h.
L’hora de sortida dels infants que SI es queden a dinar és a les 15:30h.

PAGAMENTS
S'haurà de fer el pagament per fer la reserva de la plaça abans d'assistir a la/les setmana/es demanades a través de les
següents opcions:
- En efectiu en l'AMPA El Castell de Calafell
DIMARTS I DIJOUS DE 16:30 A 17:30

Per ingrés bancari: BBVA ES98 0182 4454 5402 0005 3920
(CONCEPTE: NOM DEL PARTICIPANT + CENTRE + CONCEPTE PAGAMENT)
EX: ANA LOPEZ + CASTELL+ 3 SEMANAS CASAL Y CATERING
Els divendres de cada setmana durant el casal, es podrà fer LA RESERVA PER LA SEGÜENT SETMANA directament al/la
director/a del casal corresponent.
Si es vol ampliar el nombre de setmanes de les reservades prèviament, s’haurà d’avisar una setmana abans al/la director/a
del casal corresponent.

DOCUMENTACIÓ QUE S'HA D'ENTREGAR
Conjuntament amb el pagament s'ha d'entregar la següent documentació:
1. Formulari d’inscripció omplert.
2. El rebut del pagament en cas d'haver fet transferència.
3. Fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor/a legal del participant.
4. Fotocòpia del DNI o llibre de família del participant.
5. Fotocòpia del llibre de vacunes.
6. Fotocòpia de la tarjeta sanitària.
La documentació també es pot enviar al correu electrònic de l'AMPA

ampacastelldecalafell@gmail.com

INFORMACIÓ SETMANAL
Cada divendres es penjaran al blog de l'AMPA, les fotos i vídeos que es faran durant tota la setmana al casal.
Cada dilluns es penjarà a la porta d'entrada una programació setmanal, de caire orientatiu, per saber el tipus d’activitat que
es farà cada dia al casal.

REUNIÓ INFORMATIVA PARES I MARES
ESCOLA CASTELL DE CALAFELL DIMARTS 21 DE MAIG A LES 16:30

