INFORMACIÓ CASAL D’ESTIU 2019
El Casal es realitza del 25 de juny al 26 de juliol, del 29 de juliol al 2 d’agost; i la primera
setmana de setembre (del 2 al 6). Donant opció a participar per setmanes soltes o bé al
casal sencer.
De 3 a 12 anys (haver cursat de P3 a 6è ) activitat de lleure – artístic - esportiu
Fem una doble proposta, proposem un CASAL ARTÍSTICO-ESPORTIU, aprofitant la ubicació
privilegiada de l’escola gaudirem de l’entorn i de fer esport a les pistes d’atletisme
combinat amb l’art entès com a expressió en tots els àmbits i l’esport com a activitat
d’equip i saludable. Convertint-nos en petits esportistes olímpics!
I per fer passar la calor de l’estiu: piscina lúdica ! També acampada d’una nit!
EL DIA A DIA DEL CASAL
Les activitats del casal es basen amb activitats exteriors, aprofitant l’entorn i equipaments
municipals.
Les activitats es realitzen per grups d’edat, respectant el curs escolar realitzat.
El lloc de trobada i de recollida serà a l’escola (9 h i a les 13 h)
El primer dia d’activitat es donarà a cada participant una graella informativa de les
activitats que es realitzaran amb un núm. de telèfon de contacte del/de la coordinador/a
durant les hores de casal per qualsevol cosa que calgui.
Es preveu d’anar un dia a la setmana a la piscina de Gualba de Baix amb autocar.
S’organitzarà una acampada al pati de l’escola el dijous 25 a les 20h fins el 26 a l’horari
habitual de casal.
Cada dia cal portar esmorzar, aigua i gorra. És important tenir en compte el calçat segons
l’activitat a realitzar.
PRE-INSCRIPCIÓ
Per fer una previsió de les activitats i serveis, us fem arribar el formulari de pre-inscripció. Ens
el podeu retornar per correu a casalsolerdevilardell@gmail.com o a la bústia de l'AFA fins el
30 d'abril.
Fer la pre-inscripicó no us compromet a inscriure-us al casal. Haureu de formalitzar la
inscripció per garantir la plaça
INSCRIPCIONS/CONDICIONS DE PAGAMENT
La inscripció es podrà formalitzar del 27 de maig al 7 de juny, fent el pagament i aportant la
resta de documentació. Si heu fet la pre-inscripció, no caldrà tornar a omplir el formulari.
Inscripcions presencials al despatx de l’AFA de l’Escola Soler de Vilardell, el 29 de maig de
17 a 18 h i el 30 de maig de 8.30 a 10 h.
Inscripcions no presencials: del 27 de maig al 7 de juny:
- enviant els documents a casalsolerdevilardell@gmail.com
- deixant els documents a la bústia de l'AFA.
Els formularis els podeu recollir al despatx de l’AFA de 9 a 9.30 h o es poden descarregar del
web http://afa.solerdevilardell.cat/
Per formalitzar la inscripció, cal:
- Lliurar la inscripció emplenada (en cas de no haver presentat pre-inscripció)
- Adjuntar:
• Rebut de pagament per transferència o pagament amb targeta bancària
(amb targeta només en les inscripcions presencials)
• Fotocòpia targeta sanitària de l’ infant
•Fotocòpia del carnet de vacunes de l’infant (En cas de no disposar del carnet de
vacunes es demana una declaració del pare/mare/tutor respecte a la vacunació
de l’infant)
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CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ I PAGAMENT DE LES ACTIVITATS D’ESTIU
El pagament de les activitats es farà durant el període d’inscripció i és requisit
indispensable per a considerar assignada la plaça.
EN CAS DE BAIXA de l’activitat, el retorn del pagament es farà de la següent manera:
• Es retornarà el 100% si es notifica dins el període d’inscripció.
• Es retornarà el 80% si es notifica després de la data de finalització del període
d’inscripció, però abans de començar l’activitat.
• En cas de baixa un cop començada l’activitat no es faran devolucions.
• La inscripció a l’activitat i l ’import d’aquesta és unitari i es computarà globalment
per plaça coberta. No es faran fraccionaments de l’import de l’activitat per
impossibilitat d’assistir a la totalitat de les activitats.
•

EL PAGAMENT DE LES ACTIVITATS PER TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA al núm.:
ES29 2100 0044 310200466139 (LA CAIXA) cal especificar el nom del participant.

Més informació:
casalsolerdevilardell@gmail.com
OBSERVACIONS
• Per poder realitzar els serveis cal un mínim de participants.
• El preu del casal inclou l’entrada a la piscina i transport (1 dia a la setmana).

REUNIÓ INFORMATIVA
DILLUNS 6 DE MAIG A L’ESCOLA SOLER DE VILARDELL A LES 17H.

