
MATRICULA CURS 2016/2017 

GRUP: 

 

NORMATIVA I CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ (DOCUMENTACIÓ PER A LES FAMÍLIES) 

- L’horari habitual de les activitats són els dissabtes de les 10.30 a les 13 h. Es prega 

puntualitat a l’hora de l’arribada al punt de partida de l’activitat, tant com en la recollida 

dels menors. 

 

- La matrícula anual que inclou assegurança d’accidents i els materials d’ús habitual per als 

tallers i activitats quotidianes es paga per família independentment del nombre de fills que 

siguin inscrits al Club d’Esplai Jovent. El cost anual és de 120€, que es podran abonar en un, 

dues o tres pagaments. Les dates màximes per formalitzar la inscripció amb l’abonament 

pertinent de la quota són les següents: (si no es fa el pagament inicial no es cursarà 

l’assegurança i per tant no es podrà participar) 

 

dijous 13 d'OCTUBRE dijous 22 de DESEMBRE dijous 13 d'ABRIL 

 

- El pagament s’haurà de fer única i exclusivament amb ingrés o transferència a una de les 

nostres comptes bancàries. Podeu escollir: És molt important que com a concepte indiqueu els 

cognoms dels vostres fills/es.  

LA CAIXA      BMN SA NOSTRA 

ES02 2100 2974 1802 0001 0847            ES39 0487 2087 5320 0000 3245 

- Les activitats de cap de setmana complet, com acampades o sortides, tindran un preu segons 

el trajecte i la pernoctació. S’avisarà sempre el dissabte anterior i tindreu fins al dijous abans 

de l’activitat per presentar l’autorització i el pagament de la mateixa. Tot es farà a través 

de l’atenció per finestreta a administració. Es prega puntualitat dels pagaments i el lliurament 

de les autoritzacions. 

 

- En cas de sol·licitar ajudes econòmiques per a la participació a les nostres activitats, heu de 

trucar al 971 431086 i demanar cita. Programa Proinfancia – Obra Social la Caixa 

 

- Només s’acceptaran inscripcions d’infants nascuts entre els anys 2003 i 2010. 

 

Si teniu qualque dubte, podeu telefonar-nos al 971432263 o bé enviant un correu a 

secretaria@esplaijovent.com 
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