CAMPUS D’ESTIU “SOMOS” 2019
· PREINSCRIPCIÓ·
Benvolgudes famílies, al finalitzar el col· legi comencen les tan esperades vacances d’estiu.
Per a gaudir d’una conciliació laboral i familiar, i que els xiquets/es es divertisquen, s’inicia el
CAMPUS D’ESTIU “SOMOS” 2019 en el CEIP Segària, carrer Juan Carlos I s/n BAJO, 03770 del Verger.
El Campus començarà el dilluns, 1 de juliol i finalitzarà el divendres, 30 d’agost, a excepció dels
dies festius que s’intercalen en la programació (15 i 16 d’agost).
Es durà a terme de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h, amb l’opció d’accedir a l’escola
matinera en un horari addicional de 8:00 a 9:00 hores.
DADES DE MARE· PARE· TUTOR/A
Nom i Cognoms: _______________________________________________________________________________________
Telèfon de contacte: ___________________________________________________________________________________
Direcció i C.P:___________________________________________________________________________________________
D.N.I:___________________________________________________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________________________________________

DADES DEL XIQUET/A
Nom i Cognoms: _______________________________________________________________________________________
Edat i data de naixement: ______________________________________________________________________________
Col· legi: _______________________________________________________________________________________________
Al· lèrgies (cal portar esmorçar) i altres observacions a tindre en compte: ________________________________
________________________________________________________________________________________________________
PREU

DESCOMPTE

ESCOLA MATINERA

(9:00-14:00h)

2º y 3º Germà/na

(8:00-9:00h)

Dies solts

20€/dia

5€

3,5€

1 setmana

79€/setmana

10€

16€

2 setmanes

125€/quinzena

10€

30€

4 setmanes

210€/mes

15€

40€

6 setmanes

298€/mes i mig

15€

55€

Campus complet

400€/dos mesos

25€

90€

Setmana addicional

60€

10€

8€

OFERTA

Quina és la teua opció?
(P. Eix: Dos setmanes d l’1 al 12 de juliol i una setmana addicional, del 22 al 26 d’agost – Tarifa 125€ + 60€ = 185€)

_______________________________________________________________________________________________
--------------------------------------------------------------------------------------RETALLA-HO I GUARDA-HO PER A L’ABONAMENT DE LA MATRÍCULA

Aquesta preinscripció deurà ser entregada al CEIP Segària, a l’Ajuntament del Verger en horari
d’oficina o vía e-mail abans de la data límit divendres, 31 de maig. Les admissions es faran
efectives amb la confirmació de plaça per part de l’Organització. Posteriorment s’obrirà el termini
de matrícula que es farà efectiu enviant el justificant de pagament al e-mail que es reflectix a
continuació, abans de la data límit al número de compte següent:

PLACES LIMITADES!!

Data límit de matriculació: Divendres, 21 de juny, 2019

Compte bancari: IBAN ES72 2038 6348 4860 0030 3484 (BANKIA)
Concepte: Nom del xiquet/a + primer cognom, i any de naixement
CONTACTE: 659.46.60.56 (Arantxa) - 645.22.47.03 (Sara) // somos.educacionyocio@gmail.com

