
com contactar
93 691 36 75

esplai@lagresca.org   www.lagresca.org

Carrer Bonavista, 6  Ripollet

Amb el suport de: Entitat membre de:

Observacions:

Baixes:
Les notificacions de baixes que es produeixin des 
del moment de la inscripció fins abans de 
començar els casals produiran la pèrdua del  20% 
de l’import de la quota; exceptuant aquelles en que 
la  baixa sigui per raons mèdiques justificades de 
l'infant o jove. Per les baixes que es produeixen 
una vegada començat el casal d’estiu només es 
retornarà el 80% de l’import de la quota si hi ha 
raons mèdiques justificades de l'infant o jove.

Prefereixes formalitzar la inscripció als casals
d'estiu de la manera més ràpida i sense cues?

Doncs segueix els passos següents:

Vols fer la inscripció exprés?  

Per formalitzar la inscripció cal portar:

Caldrà haver pagat la totalitat de la quota i haver 
entregat la documentació perquè la inscripció sigui 
vàlida.
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Les modalitats de pagament són:

una fotografia de mida carnet
fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor/a
fotocòpia de la targeta sanitària
fotocòpia del carnet de vacunació
comprovant d'ingrés de quota

El número de compte bancari on fer l'ingrés és el 

següent:  ES77 2100 0119 8102 0096 0080
                                                                                                                  (Caixabank)

ingrés al compte corrent de l'entitat indicant 
nom i cognom de l'infant i escola on farà els 
casals

transferència bancària al compte corrent de 
l'entitat indicant nom i cognom de l'infant i 
escola on farà els casals

mitjançant tarja de crèdit als punts d'inscripció

Descarrega't el formulari que trobaràs al web:
           http://lagresca.org/secretaria
Omple'l amb totes les dades, imprimeix-lo
i signa'l.
Adjunta la documentació requerida.
Porta-ho tot junt al punt d'inscripció que 
vulguis i efectua el pagament en tarja de crèdit. CASALS D'ESTIU DE RIPOLLET 2016 

Inscripcions

Esplai La Gresca
c/ Bonavista, 6 de Ripollet
Tel.Fax. 93 691 36 75
www.lagresca.org     
esplai@lagresca.org
Del 9 al 27 de maig de 2016
Horari: de 10 a 14h

Centre Cultural
Rbla de Sant Jordi, 2 de Ripollet
Del 9 al 13 de maig de 2016 
Horari: de 17 a 20h

Sol·licitud de beca a la Fundació:
      Del 25 al 28 d'abril de 2016
Inscripcions:
      Del 9 al 27 de maig de 2016
Reunió de famílies:
      El 13 de juny de 2016 a les 18.00h 
      al Centre Cultural de Ripollet 

Lloc:

Dates:

Amb la col·laboració de:

I les ampa de Ripollet


