ESCOLETA DE JUNY

ACTIVITATS: Anglés, Talles manuals, Informàtica, Jocs i esports.
DIRIGIT A:
Xiquets/es de 1er d’infantil (3 anys) fins a 12 anys

OPCIONS:
1ª ESCOLETA: deL 1 al 21 de Juny en horari de 15’00 h. a 17’00 h. --------------------------------- 42€
2ª ESCOLETA: deL 24 al 28 de Juny en horari de 9’00 h. a 14’00 h. + 15’00 h. a 17’00 h. ------ 50€ + 6€ dinar/dia
*Opció en la 2ª escoleta sols de mati ------------------------------------------------------------------- 40€

INSTAL.LACIONS
Les activitats es desenvoluparan a les instal.lacions del Col.legi Maristes.
Es disposarà de:
-

Aules per als tallers.
Ordinadors, pissarres digitals.
Piscina de boles.
Pavelló cobert.
Material divers.

INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ
El full d’inscripció cal entregar-se junt amb el duplicat d’ingrés efectuat en qualsevol
oficina de la Caixa Rural d’Algemesí, IBAN: ES27 - 3117 – 0001 – 92 - 2061323420
Abans del 14 de Maig:
- Escanejada per e-mail a : trentisesports@gmail.com
- Entregarla en: · Consergeria del Col·legi Maristes Algemesí
· per whassap al nº 637 65 44 12

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

--

a partir del dilluns 14 de Maig.

- COL·LEGI MARISTES ALGEMESÍ
· Consergeria --- en horari escolar
- CLINICA ITEC
· (C/ Arbres, 18)

Tlf: 637 65 44 12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FITXA INFORMACIÓ SANITÀRIA
Sol patir alguna enfermetat?

SI

NO

Quina: __________________________________________________________________
Alergies: ________________________________________________________________
Altres dades d’interés: _____________________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOLICITUD D’INSCRIPCIÓ:
NOM: __________________ COGNOMS: _____________________________________
CURS: ___________ EDAT: __________ COL·LEGI: _____________________________
TLFNS DE CONTACTE: 1.______________ 2._______________ 3. _________________
E-MAIL : _______________________________________________________________
1ª ESCOLETA (del 3 al 21 ): - per la vesprada:
2ª ESCOLETA (del 24 al 28): - pel matí:

- mati i vesprada:

- dinar:

DIES SOLTS : - 1ª ESCOLETA ---- vesprades: 5€
-2ª ESCOLETA ---- mati: 10€ ; mati i vesprada: 12€ (Rodejar els dies que vinguen)
Autoritze a que les fotos que es puguen fer en les activitats de l’escola d’estiu es pengen en les reds
socials o en la web del col·legi.
FIRMA:

