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HORARI:

.

De 9h a 13h
De 13h a 15h
(amb dinar al
Casal d'Estiu)

DATES:
De l'1 de juliol al 31 d'agost.
De dilluns a divendres (16/7, festiu)
Inscripcions per mesos i/o quinzenes
Mes de Juliol (de l'1 al 31 )
Quinzena 1: de l'1 al 15
Quinzena 2: del 19 al 30
Mes d'Agost (de l'1 al 31)
Quinzena 3: del 2 al 13
Quinzena 4: del 16 al 31

REUNIÓ INFORMATIVA:
Prèvia a inscripcions:
dijous 15 abril 20h via ZOOM, enllaç:

Sala Polivalent
Servei de Menjador a
l'Escola L'Esculapi

PRE- INSCRIPCIONS ON-LINE:
Accedint al formulari
inscripcions.lescala.cat
Del 19 al 25 d'abril
No empadronats: 26 i 27 d'abril (no
serà vàlida si és anterior)
Cal imprimir i signar la inscripció i
presentar-la els dies 3, 4 o 7 de
maig, de les 9h a les 13h i de
16'30h a les 19h a les oficines de la
Sala polivalent o enviar a
tsues@lescala.cat

http://scur.cat/299ALB
Al mes de juny farem una segona reunió, abans
de començar.
Comunicarem dia i hora a tothom inscrit.

Organitza:

LLOC:

Gestiona:

PREUS i PAGAMENT MATINS ESPORTIUS
SERVEI COMPLEMENTARI:
MENJADOR 13 A 15H
Modalitat FIX 7€/dia
Esporàdic: 8€/dia

A finals de maig s'enviaran per correu electrònic les
liquidacions per fer el pagament on-line mitjançant
la

web

de

l'Ajuntament

de

L'Escala

(www.lescala.cat) o bé al Banc de Sabadell.
El termini per fer el pagament serà de 10 dies (al
mateix full s'informa de la data límit). Si no es fa el
pagament la inscripció no tindrà efecte i es procedirà
a avisar peticions en llista d'espera.
Hi ha possibilitat de pagament fraccionat en les
quantitats i terminis que s'indiquen al quadre. Les
mensualitats

de

juliol

i

agost

es

cobraran

Per dinar, el grup es traslladarà a l'escola
L'Esculapi acompanyat de monitoratge.
La recollida es farà llavors a l'escola.
Cal entregar full de domiciliació bancària
amb la inscripció. El rebut es passarà la
primera setmana de cada mes (juliol i
agost). Els usos esporàdics es pagaran
en efectiu el mateix dia d'ús.
Es retornarà l'import del menú del dia no
gaudit en cas que hi hagi causa mèdica
justificada i s'hagi comunicat abans de
les 9'30h a la direcció del Casal.

per

domiciliació bancària. Cal omplir el full a tal efecte a
l'oficina de recaptació de l'Ajuntament de l'Escala
(només pagaments fraccionats).
Notes a les tarifes:- descomptes i bonificacions.
1.Les famílies nombroses i monoparentals de l'Escala, per poder gaudir d'un
descompte del 15 % del preu de la inscripció, hauran de fer una sol·licitud a
l’Ajuntament de l’Escala, amb una instància, adjuntant la liquidació pagada,
el carnet corresponent i la declaració de la renta de l’exercici 2020 i serà la
Junta de Govern Local, qui aprovarà o desestimarà la petició.
2.S’aplicarà una bonificació del 25 % sobre la taxa, a les famílies que tinguin
més d’un fill inscrit algun altre casal municipal. La bonificació serà aplicable
sobre el preu a partir del segon fill i següents.

Per qualsevol dubte us podeu adreçar a l’organització, mitjançant correu
electrònic a l’adreça tsues@lescala.cat o anna@totoci.net.
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