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Per nascuts/des del 2009 al 2015

LLOC: Sala Polivalent.
DATES: De dilluns a divendres, de l'1 de juliol
al 31 d'agost Per mes sencer o quinzena:
Quinzena 1: 1 al 15 de juliol
Quinzena 2: del 18 al 29 de juliol
Quinzena 3; de l'1 al 13 d'agost (dia 15, festiu)
Quinzena 4: del 16 al 31 d'agost
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HORARIS: Matí 9 a 13h.
SERVEIS COMPLEMENTARIS (Esc.Empúries):

HI TROBAREU:
Jocs i formes jugades dels esports, circuits
d'habilitats motrius, activitats aquàtiques, platja
iniciació escalada, sortida setmanal en bicicleta*, 1
sortida mensual amb cost addicional
i MOLT MÉS!
*És imprescindible tenir bicicleta
i saber-hi anar.

Acollida matinal (8h a 9h),
Menjador (13h a 15h)

Farem una reunió prèvia a l'inici del casal per
informar de l'organització i novetats.
Per a consultes abans d'inscriure's: tsues@lescala.cat

Organitza:

Pre-inscripció: Del 18 al 22 de maig per a famílies
empadronades pel formulari en línia: inscripcions.lescala.cat.
Dies 23 i 24 per a no empadronades (no serà vàlida si és
anterior). Excepcionalment, en cas de no poder fer-la en línia,
caldrà sol·licitar cita prèvia a tsues@lescala.cat
Passos a seguir:
- Si es marca l’opció única de pagament íntegre, es rebrà un correu al
cap d’aproximadament 72h per a poder efectuar el pagament on-line.
- Si es marca, també, alguna de les altres opcions (Pagament
fraccionat, segons germans, famílies monoparentals/nombroses) es
rebrà el correu al cap d’aproximadament dues setmanes amb la
liquidació per fer el pagament.
Inscripció:
El 30 de maig es comunicarà l'assignació de places per e-mail, i
s'acompanyarà de les indicacions necessàries per ia completar-la i
realitzar els pagaments pendents (veure descomptes i bonificacions)
abans del dia 5 de juny. Si no es fa el pagament concertat a temps es
perd l'opció de plaça i es procedeix a avisar peticions en llista
d'espera.
Requisits:
Serà necessari adjuntar amb la inscripció la targeta sanitària.
IMPORTANT!!! No s'acceptarà la inscripció si la documentació que
es presenta no es correspon amb la inscripció realitzada per la
qual han cursat la reserva.

1.- Les famílies nombroses i monoparentals de l'Escala, per poder gaudir
d'un descompte del 15 % del preu de la inscripció, hauran de fer una
sol·licitud a l’Ajuntament de l’Escala, amb una instància, adjuntant la liquidació
pagada, el carnet corresponent i la declaració de la renta de l’exercici 2021
i serà la Junta de Govern Local, qui aprovarà o desestimarà la petició.
2.- S’aplicarà una bonificació del 25 % sobre la taxa, a les famílies que
tinguin més d’un fill inscrit algun altre casal municipal. La bonificació serà
aplicable sobre el preu a partir del segon fill i següents.

ACOLLIDA 8 A 9H:
MENJADOR 13 A 15H:

Modalitat FIX 2€/dia
Modalitat FIX 7€/dia

Esporàdic: 4€/dia
Esporàdic: 8€/dia

Caldrà entregar full de domiciliació bancària amb la inscripció. El rebut es
passarà la primera setmana de cada mes (juliol i agost). Els usos
esporàdics es pagaran en efectiu el mateix dia d'ús.
Es retornarà l'import del menú del dia no gaudit en cas que
hi hagi causa mèdica justificada i s'hagi comunicat
abans de les 9'30h a la direcció del Casal.

Organitza:

