CASAL DE SETMANA SANTA
21,22,23 i 24 Març de 2016
Horari: de 9 a 13h.
Arriba la Setmana Santa i els nens i nenes tenen vacances! Però quedar-se a casa tots
els dies pot resultar un xic avorrit. Per això l’AMPA us oferim la possibilitat de fer un munt
d’activitats per que els nens i nens passin una bona estona.

CUINA D’AUTOR!!!! Farem….

ACTIVITATS EXTRA-ESCOLARS
« AMPA EL GEGANT DEL REC »
CASAL DE SETMANA SANTA
Fitxa d’inscripció al Casal
(21,22,23 i 24 Març 2016)
Nom i cognoms de l’alumne/a: ……………...…………………
…………...…...........…….........................................................
…………...…...........…….........................................................
Curs: .................. ...................... ........................
Telèfons de contacte: …………...…...........……......................

Amanides

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

Pizzes
POSTRES ....mmmm
PREU

SOCI AMPA: 38€ / participant Preu dies SOLTS : 10 €/ dia
NO SOCI: 50
Servei d’ acollida matinal té un cost de 6 €/nen-nena ( mínim 5
nens per realitzar el servei).

Qui seran els
monitors?

L’empresa que realitzarà el casal és Bambalina

TERMINI
per inscriure’s

DIVENDRES 11 DE MARÇ de 2016

Com
inscriure’s?

NOTA

Ompliu el full adjunt i pagueu l'import al num. de compte:
2100 8161 24 2300023816 de “La Caixa”.
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
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. Hi ha d’haver un mínim de 10 participants per dur a
terme l’activitat.

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

....…………….........................…………....................................
....…………….........................…………....................................
Per tant adjunto resguard de l’ingrés bancari al compte corrent núm:
2100 8161 24 2300023816 de “La Caixa”, en concepte del Casal de
Setmana Santa.
Signatura del pare/la mare/el tutor de l’alumne.

Lloc i data: Salt, ..................... de 2016.

