ESCOLA SAFA
INFORMACIÓ CURS 2017/2018
Benvolgudes famílies,
Primerament, us voldríem agraïr la confiança que heu dipositat en el nostre
equip per la formació dels vostres fills/es, mitjançant les activitats
extraescolars. Som conscients de la gran responsabilitat que tenim.
Amb el present document us informem dels aspectes organitzatius de les
Activitats Extraescolars pel nou curs 2017-2018.

Les activitats s’iniciaran la primera setmana d’Octubre.
Les renovacions pel curs 2017-2018 tenen prioritat en la reserva de
la plaça a les noves inscripcions .
Els preus de les activitats pel curs 2017/2018 són els següents:

Activitat

Dies d’activitat

Preu Bimensual

Zumba Kids
Patinatge
Gimnàstica Rítmica
Iniciació a L’esport
Multiesport
Ball Modern
Racó de L’artista
Taekwondo
Escacs
Danses Urbanes
Teatre
Bàsquet

Dimarts i Dijous

57 €
29,50 €
32 €
28,50 €
28,50 €
29,50 €
29,50 €
57 €
32 €
32 €
32 €
54 €

Dimarts
Dijous
Dimecres
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dilluns i Dimecres
Dilluns
Dilluns
Dijous
Dimarts i Dijous
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El preu bimensual serà dels mesos: Octubre-Novembre, DesembreGener, Febrer-Març, Abril-Maig.
Els rebuts es cobraran per domiciliació bancària durant els primers 15
dies dels mesos:

Octubre, Desembre, Febrer, Abril i en el cas del

mes de Juny es calcularà depenen del nombre de setmanes, passa’n
el rebut a principis de Juny.
El cost de l’assegurança d’accidents de jocs escolars del consell
esportiu del Baix Llobregat. és de 12€ (únic pagament)
Els rebuts retornats tindran un cost de 4,50 € extra per despeses
bancàries de devolució, que tindrà que ser abonat abans del següent
rebut, en el cas de que no sigui així quedarà anul·lada l’activitat.
Cal informar de les baixes de les activitats abans de que es passi el
rebut (primers 15 dies del mes d’Octubre, Desembre, Febrer, Abril i
Juny.)
En el cas que no s’informi de la baixa no es retornarà el import de
l’activitat, amb la excepció de causes mèdiques o de força major.
Per qualsevol comentari o dubte ho podeu fer al telèfon 936 378 538,
per mail info@paido.org , o

670 646 868.

Trobareu més informació i noticies a la web www.paido.org

i a

www.facebook/paidolleure
Una vegada signada la inscripció a les activitats extraescolars suposa
l’acceptació dels aspectes anteriors.
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