ESTIU EN MARXA 2021

Preus,TORNS i opcions horÀRIES
Torns

9 a 13h

9 a 15h

9 a 17h

(no inclou dinar)

(inclou dinar)

(inclou dinar)

Acollida
de 8 a 9h

24,85€
49,70€
62,13€
62,13€
62,13€
62,13€

41,50€
82,99€
103,74€
103,74€
103,74€
103,74€

48,11€
96,22€
120,27€
120,27€
120,27€
120,27€

6,08€
12,10€
15,20€
15,20€
15,20€
15,20€

23 i 25 de juny (2 dies)
28 i 30 de juny i 1 i 2 de juliol (4 dies)
Del 5 al 9 de juliol (5 dies)
Del 12 al 16 de juliol (5 dies)
Del 19 al 23 de juliol (5 dies)
Del 26 al 30 de juliol (5 dies)

SERVEIS esporÀDICS
Dinar esporàdic fins les 15h

Dinar esporàdic fins les 17h

Tarda esporàdica 15h a 17h

8,32€

11,63€

3,31€

Bonificacions i exempcions
Les famílies interessades que decideixin utilitzar el servei de l'Estiu en Marxa tots els torns,
obtindran un descompte del 10% sobre el preu total, en funció de la franja horària escollida.
L'acollida matinal i les opcions de dinar esporàdic o tarda esporàdica no tindran cap descompte.
Franja horària
Paquet complet (tots el torns)

9 a 13h

9 a 15h

9 a 17h

290,76€

485,51€

562,87€

ALTRES DESCOMPTES
DESCOMPTES SOBRE EL PREU/SETMANA
2n germà o germana o famílies monoparentals
A partir del 3r germà o germana
DESCOMPTES SOBRE ELS PAQUETS PER A TOT EL CASAL
2n germà o germana o famílies monoparentals
A partir del 3r germà o germana

25%
50
25%
50%

NORMATIVA DEL SERVEI
Respecte a les inscripcions
Les inscripcions al casal d’estiu estan obertes a infants que han estat escolaritzats de P3 a 6è de primària durant el curs
2020/21. La inscripció l’haurà d’omplir i signar la mare, pare o persona tutora de l’infant. S’haurà d’omplir la fitxa d’inscripció
i aportar la documentació que es demana per complementar la inscripció
Per inscriure’s al casal, s’haurà de tenir en compte el final del període d’inscripcions. Totes les inscripcions degudament
complimentades, rebudes dins aquest període seran acceptades (sense sorteig ni ordre de preferència). Un cop finalitzat
aquest període, només s’acceptaran inscripcions si queden places lliures en els torns sol·licitats.
Respecte a pagaments i devolucions
Si una família varia algun torn dins el període d’inscripcions es farà el canvi de manera automàtica i es modificarà l’import
a pagar. Si el canvi és posterior al darrer dia d’inscripció, en cas que es desitgi una ampliació, s’haurà de valorar les places
que quedin lliures en els torns demanats, i en cas que es desitgi una reducció, s’haurà d’acollir als criteris de devolució
marcats.
Si superada la data límit de termini de pagament no s’ha abonat la totalitat del servei contractat, es procedirà
a l’anul·lació de la inscripció i s’haurà d’acollir també als criteris de devolució.
Els i les usuàries que finalment no facin ús del servei de casal d’estiu, en cas d’haver efectuat l’ingrés
i previ informe del tècnic corresponent, tenen dret a la devolució del 80% de l’import abonat,
sempre i quan si efectuen la cancel·lació de la inscripció amb una antelació mínima de 3 dies
després de la finalització del període d’inscripció.
En cas de cancel·lacions amb menys antelació, per una raó justificada es retornarà el 40% de
l’import i per no justificada el 0%, previ informe del tècnic corresponent. No es retornarà cap
import, tret que es justifiqui per causa de força major.

