CASAL DE SETMANA SANTA

ACTIVITATS EXTRA-ESCOLARS
« AMPA EL GEGANT DEL REC »

29, 30, 31 de març i 1 d’abril de 2010

CASAL DE SETMANA SANTA

Horari: de 9 a 13h.

Fitxa d’inscripció al Casal
(29, 30, 31 de març i 1 d’abril 2010)

Què hi farem?

Mínim de
participants

Danses i cançons, contes, manualitats, expressió corporal,
jocs d’exterior i jocs d’interior, disfresses, maquillatge i com no!
Teatre. Ens ho passarem molt bé.

Nom i cognoms de l’alumne/a: ……………...…………………

Hi ha d’haver un mínim de 8 participants per dur a terme
l’activitat. No hi ha màxim. Es podran fer grups per edats en el
cas de diversitat d’edats dels participants.
Hi ha la possibilitat de que es faci conjuntament el casal amb el
CEIP Les Deveses de Salt.

…………...…...........…….........................................................

…………...…...........…….........................................................

Curs: .................. ...................... ........................
Telèfons de contacte: …………...…...........……......................
…………...…...........……..........................................................

PREU

SOCI AMPA: 35€ / participant
NO SOCI: 40€

Nom pare, mare o tutor: ....…………….........................……....

Qui seran els
monitors?

L’empresa que realitzarà el casal és “La Bambalina”

....…………….........................…………....................................

(www.labambalina.com)

TERMINI
per inscriure’s

DIMARTS 16 DE MARÇ

Com inscriure’s?

NOTA

Ompliu el full adjunt i pagueu els 35€ al nª de compte:
2030 0072 10 3300011179 de la Caixa de Girona.
Com a concepte, poseu “Nom del nen/a, curs i Casal Setmana
Santa”.
Deseu el comprovant de la Caixa i el full adjunt a la bústia
de l’AMPA o envieu-lo a ampagegantdelrec@gmail.com
ULTÍM DIA per a fer l’inscripció: DIMARTS 16 DE MARÇ

Per tant adjunto resguard de l’ingrés bancari al compte corrent núm:
2030 0072 10 3300011179 de la Caixa de Girona, de la quota total de //
35€.//
en concepte del Casal de Setmana Santa.

Signatura del pare/la mare/el tutor de l’alumne.

En el cas de no haver-hi prou nens per fer l’activitat, el
Casal quedaria anul·lat i l’Ampa retornaria els diners a les
famílies sol·licitants.
Lloc i data: Salt, .......... de Març de 2010.

Tota la informació de l’AMPA a: http://ampagegantdelrec.comyr.com

