Consells i recomanacions
-Respectar els horaris d’entrades i sortides.
-Es recomana que els participants portin roba i calçat còmode.
-Els petits han de dur una muda de recanvi marcada amb el nom, dins d’una bossa també marcada.
-Es recomana no donar brioxeria industrial als infants com tampoc begudes amb gas, és més
saludable menjar entrepans i/o fruita i beure aigua.
-Els infants del grup de petits hauran de dur el menjar dins d’una bossa marcada amb el nom.
-Si un infant ha de marxar amb alguna persona que no siguin els responsables legals, s’ha de
presentar una autorització escrita on hi consti el nom complert del participant, el nom complert del
responsable legal i el número de D.N.I i el nom complert i número del D.N.I de la persona que el
vindrà a buscar.
-Totes les notificacions s’hauran de portar per escrit.
-Per les sortides i la nit al casal es penjarà un cartell informatiu a l’entrada del casal amb la
informació necessària. Si per causes alienes a l’organització al Casal s’hagués de suspendre
l’activitat, s’intentaria aplaçar dintre les possibilitats del Casal.
-Si el seu fill/a o no participa en una o cap activitat extraordinària del Casal, els participants s’hauran
de quedar a casa en el dia i hores que es realitzi l’activitat.
-Els dilluns cal dur el “pac d’aigua” :
De 1r fis a 6è de primària; motxilla amb el banyador, xancleta lligada, gorra, tovallola i crema solar.
Aquesta es quedarà al casal i els divendres us la retornarem.
P3,P4 i P5; motxilla amb xancleta lligada, gorra, tovallola i crema solar. Aquesta es quedarà al casal i
els divendres us la retornarem. Dilluns, dimarts, dimecres i divendres hauran de venir amb el
banyador posat.
-Els dies de sortida, els nens que no tinguin el dinar inclòs s’hauran de portar el dinar de casa.
-El dia de la nit al casal el casal romandrà tancat a partir de les 15’00h i es tornaran a obrir portes a
les 19’00h i passarem la resta de jornada al casal fins al dia següent. Aquest dia cal que portin el
sopar de casa, l’esmorzar correrà a càrrec del casal.
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Preus
Modalitats
De 9h a 13h
De 9h a 15h amb dinar
De 9h a 13h i de 15h a 17h sense dinar
De 9h a 17h (dinar inclòs)
Acollida

QUOTES SETMANALS
56,50 €
89,50 €
68,50 €
96,50 €
12,50 €

EXCURSIÓ
7,50 €
3,00 €
5,00 €
-

TOTAL
64 €
92,50 €
73,50 €
96,50 €
12,50 €

Menjador esporàdic
Permanència esporàdica

7.50 €
4€

*S’aplicarà un 5% de descompte a les inscripcions de més d’una setmana que es realitzin dins del període
d’inscripcions. El descompte s’aplicarà a la segona setmana d’inscripció i posteriors.
*Pel segon o posteriors germans empadronats a Teià gaudiran d’un descompte del 25% del preu setmanal.
Les famílies nombroses o monoparentals també gaudiran d’un 25% de descompte sobre els preus
setmanals. Els que ostentin la condició d’usuaris d’un Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE)
gaudiran d’un 25% de descompte dels preus setmanals. Aquesta bonificació no serà acumulable i caldrà la
seva justificació.

Documentació necessària per fer la inscripció:
- Full d’inscripció degudament emplenat.
- Fotocopia de la targeta sanitària.
- Fotocopia del llibre de vacunes o declaració responsable per a nens i nenes no vacunats.
- Comprovant de pagament. Ha de constar el nom de la persona participant.
Número de compte corrent per fer el pagament:
ES82 2100 1137 5302 0007 4710

Model declaració responsable de no estar vacunats.
En/na_____________________________________ amb DNI__________________________
pare, mare o tutor legal del nen/a_________________________________________________
em faig exclusivament responsable de les possible conseqüències/incidències derivades de la NO
VACUNACIÓ a l’activitat del Casal d’estiu de Teià 20___ i per tant exonero a les entitats gestores i
organitzadores de l’activitat com així mateix tots els membres de l’equip educatiu de qualsevol
responsabilitat per quest motiu.
Teià a ___de ___________ de 20__
Signatura:
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