CASAL – CASALET – CASALOT

CAMPDEVÀNOL 2022
Manualitats, gimcanes, excursions,
piscina, jocs, festival de música...
¡¡¡ REUNIÓ INFORMATIVA !!!

10 de juny a les 18 h. a la Sala Auditori del Centre Cívic

Inscripcions fins al 22 de juny a l’adreça:
http://ceripolles.tpvescola.com
+ info: activitats@ceripolles.cat
ARRIBA L’ESTIU .......

Organitza:

TORNA EL CASAL!!!

Hi col·labora:

Torns setmanals
1r torn

27/06 al 01/07

2n torn

04/07 al 08/07

3r torn

11/07 al 15/07

4t torn

18/07 al 22/07

5è torn

25/07 al 29/07

El pagament de l’import del Casal es podrà
fraccionar en dos pagament. El 60% abans de
l’inici del casal – el 27 de juny – i la resta abans
del 16 de juliol.
La inscripció serà efectiva una vegada s’ha
realitzat el primer pagament.

Preus del Casal – preus per persona Horaris
Casal d’estiu
Servei bon dia
Servei menjador

de 9 a 13 h.
de 8 a 9 h.
de 13 a 15 h.

Casal sencer

230€

Casal sencer – 2 o més germans -

186€

Casal sencer – infant amb
discapacitat -

186€

Preu setmana

55€

Servei Bon dia – setmana -

8€

Inscripcions

Servei Bon dia – esporàdic -

3€

Inici de les inscripcions: 27 de maig de 2022

Servei Menjador – setmana -

15€

Les inscripcions són telemàtiques a l’adreça:
http://ceripolles.tpvescola.com

Servei Menjador – esporàdic -

3€

Inscripcions obertes fins al 22 de juny o
exhaurir les places.
Observacions

Pagament
En el moment de fer la inscripció telemàtica
s’haurà d’abonar 10€ en concepte de reserva
de plaça.
Posteriorment es farà arribar un document a
la família, a l’adreça electrònica facilitada en
el procés d’inscripció, el document perquè fer
el pagament als caixes de CAIXABANK amb
un codi de barres.

Els i les participants en el servei de menjador
han de portar el seu propi menjar cada dia de
casa.
El servei no contempla l’elaboració de menjar
per als participants.

