Casal d’estiu

LLAR D’INFANTS

del 3 al 21 de juliol

COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA ⊳Democràcia, 20 – 25007 Lleida
Tel. 973 235 140 ⊳E-mail: secretaria@safalleida.com ⊳www.safalleida.com

Benvolguda família,
Us comuniquem que el servei durant les vacances d’estiu “Juliol a l’Escola” a la Llar
d’Infants, entrarà en funcionament el proper dia 3 de juliol.
◘ . ACTIVITATS
Jocs, tallers de cuina, manualitats, música, psicomotricitat en anglès... i molt més.
◘ . EDAT: Nens i nenes de Llar d’Infants.
◘ . DURADA: Del 3 al 21 de juliol. De 9:00 a 13:00 hores.
◘ . SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL: Opcional, de 7:45 a 9:00 h.
◘ . SERVEI DE MITJA PENSIÓ: Opcional, de 13:00 a 15:05 h.
◘ . INSCRIPCIÓ I FORMA DE PAGAMENT
La inscripció es realitzarà a la Recepció del Col·legi, essent el preu:
Activitat
Inscripcions fins al 12/06
Inscripcions a partir del 12/06
Preu per setmana ............................ 55,00 €
57,50 € (pel caixer, amb codi)
Per tots els dies.............................. 145,00 €
160,00 € (pel caixer, amb codi)
Servei de mitja pensió....................44,00 €/set 44,00 €/set (pel caixer, amb codi)
Servei d’acollida matinal ..............16,00 €/mes 16,00 €/mes (pel caixer, amb codi)
Alumnes de fora del Centre: 2,00 € en concepte d’assegurança
Si opteu per fer el pagament en efectiu, l’haureu de realitzar en el moment
de formalitzar la inscripció.
Si preferiu fer el pagaments pel banc, el rebut de juliol inclourà activitat +
menjador juny, i el rebut d’agost, si s’escau, inclourà menjador i l’acollida
matinal de juliol.
ALUMNES DE FORA DEL CENTRE: només pagament en efectiu.
A partir del 12 de juny, el pagament només es realitzarà pels caixers de La
Caixa, amb els codis disponibles a recepció.

Retallar i lliurar aquesta inscripció a la Recepció del Col·legi ABANS
DEL DÍA 12 DE JUNY. Gràcies.
SERVEI DURANT LES VACANCES D’ESTIU
En/Na
,
pare/mare/tutor legal de l’alumne/a
curs
(tel.
e-mail
)
que estic interessat/ada en fer ús del servei JULIOL A L’ESCOLA a la Llar
d’Infants que organitza el Col·legi Sagrada Família de Lleida del 3 al 21 de juliol.
Utilitzarà els serveis següents:

07:45 – 09:00 Acollida matinal
09:00 – 13:00 Matí
13:00 – 15:05 Mitja Pensió

3/07
a
7/07




10/07
a
14/07




17/07
a
21/07




FORMA DE PAGAMENT
 Efectiu

 Banc (Només per a alumnes del Centre)

Acollida matinal ..............................................

________ €

Activitat

....................................................

________ €

Mitja Pensió ....................................................

________ €

Assegurança (per a alumnes de fora del Centre)
TOTAL .........................................

________ €
€

Signatura
Lleida, març de 2017

HO
PASSAREM
MOLT BÉ !!!

