ESCOLA D'ESTIU 2018
Per a nins i nines matriculats en educació infantil o primària.
Activitats de 9 del matí a 16 de la tarda.
Activitats educatives de natura:
Granja Escola: animals de granja, hort, jardineria,
activitats forestals, cuina amb forn de llenya, ...
Tallers.
Jocs
Piscina Infantil.

compostatge,

Servei de menjador.

PREU per Setmana: 120 €
Inclou les activitats de 9 a 16h, el berenar i el dinar.
Per a germans que participin en una mateixa setmana tindran els
següents preus:
* 1r germà:
* 2n germà:

* 3r germà i
següents:

Preu sense descompte: 120 € per setmana
15% de descompte. Per exemple, si teniu
dos fills i venen a la mateixa setmana, un
d'ells no té cap descompte i l'altre un 15%
de descompte.
El segon pagarà 102 € per setmana
30% de descompte. Per exemple, si teniu
tres fills i venen els tres a la mateixa
setmana, un d'ells no té cap descompte, el
segon un 15% i el tercer un 30%.
El tercer pagarà 84 € per setmana
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Horari flexible d’entrada:
Horari flexible de recollida:

de 9 a 9,30h.
de 15 a 16h.

A més oferim:
Servei de guarderia de 7:45h a 9h i de 16h a 17h
El preu del servei de guarderia és de 4 € si s'utilitza al matí i a la tarda, i
de 2,50 € si només s'utilitza al matí o a la tarda.

PLACES LIMITADES
Per a més informació podeu contactar amb nosaltres als telèfons:
663 705 083 (Bel)
granjaescola@orgmater.org
Condicions del procés d’inscripció:
Les preinscripcions s’han de realitzar des de la nostra plana web

www.mater.org.es
Per a la preinscripció, heu de fer un pagament de 10 € a través de la targeta
de crèdit per a cada setmana que vulgueu i per cada infant que vulgueu preinscriure.
A partir de dia 15 d’abril començarem a assignar les places. A l'hora d'assignar
places tindran preferència les preinscripcions per a dos o més períodes
consecutius i les preinscripcions de germans.
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Així doncs, si us assignam la plaça, rebreu un missatge de confirmació. A partir
d’aquest moment heu de fer en un termini de 15 dies naturals la inscripció del
vostre fill/a, també des de la nostra web www.mater.org.es Per fer la
inscripció haureu de pagar la quantitat restant, és a dir 110€. Si no feu la
inscripció dins aquest termini, podeu perdre la plaça assignada.
Si no heu aconseguit plaça, els 10€ de la preinscripció se us retornaran en el
moment de la comunicació.
Els diners de la preinscripció només es tornaran si el nin/nina no aconsegueix
plaça per la setmana que ha reservat. L’anulació de la preinscripció per part de
la família no comporta la devolució d’aquests diners, que es cobren per les
despeses de la gestió administrativa del sistema d’inscripció.
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