
INSCRIPCIÓ CASAL D'ESTIU 2018
Reunió informativa dijous 21 de juny a les 17h.

L’empresa KALIU viu és  qui s’ocuparà de recollir les inscripcions i de donar tota la
informació relativa al Casal d’estiu que necessiteu.

TERMINI: Del divendres 1 de juny  al divendres  8 de juny. 
ON: Al menjador de l’escola de les 9h. a les 10h i de les 16:30h. a les 17:30h.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

1. Fitxa d'inscripció, que trobareu en el document adjunt.
2. Comprovant del pagament del Casal
3. Fotocòpia de la targeta sanitària
4. Fotocòpia del carnet de vacunació. Si no està vacunat, caldrà un 

justificant mèdic 
5. Signatura de l'avís legal i de l’autorització de sortides, que trobareu en el

document adjunt.

MOLT IMPORTANT: la no aportació de TOTA la documentació necessària abans
de la finalització del termini d’inscripció (8 de juny) comportarà la no 
inscripció del nen o nena en el Casal d’estiu.
Un cop formalitzada la inscripció, en cas d'anul·lació d'aquesta, solament es 
retornaran els imports ingressats si es troba un suplent per cobrir la plaça.

PREUS I PAGAMENT

 Ingrés al compte núm. ES67 0081 0036 4800 0251 7655
Banc Sabadell

 IMPORTANT:  Concepte de d’ingrés: Nom i cognoms del
nen o nena  . 

 Casal sencer: del 25 de juny al 20 de juliol... 185€

 1 quinzena :................................................... 110€

 1 setmana: ......................................................60€

 assegurança si el nen/a  és d’una altra escola......2,50€



HORARIS I SERVEIS
Horari casal: De 9:00 a 12:30h i de 15:00 a 17:00 hores

MENJADOR : De 12:30 a 15:00 Mitjançant tiquets ( 31€ tira de 5 tiquets; 6,80€ 
esporàdic)

ACOLLIDA MATINAL : de 8 a 9h. ( 2'50 €/dia; 25€/ tot el casal)

ACOLLIDA TARDA : de 17 a 18h ( 2'50 €/dia; 25€/ tot el casal)

Les acollides es pagaran  al Menjador de l’escola

La mensualitat de juny no valdrà per al casal d’estiu ni de setembre.

Davant de qualsevol dubte podeu trucar al telèfon de KALIU 
viu:  622826327·


