ESCOLETA D’ESTIU 2021
• HORARI:
-De 8:30 a 13:00H (amb esmorzar inclòs).
-De 8:30 a 15:00H (esmorzar i dinar).
-De 8:30 a 17:30H (esmorzar, dinar i berenar).

• DIES:
-JUNY: DEL 24 AL 30.
-JULIOL: DEL 1 AL 30.
-AGOST + SETEMBRE: DEL 2 D’AGOST AL 3 DE SETEMBRE.
•

EDATS: De 3 a 12 anys.

• MATERIAL NECESSARI:
- Dues mascaretes.
- Una ampolla d’aigua.
- Roba vella i còmoda.
- Esportives tancades i còmodes.
- Banyador, tovallola i sabates per a piscina.
- Crema solar (important portar-la posada des de casa també)

•PREUS:
Escoleta d’estiu
Juny
Del 24 al 30(5 dies)
Juliol
Del 1 al 30(22 dies)
Agost + Setembre
Del 2 d’agost al 3 de
setembre (25 dies)

8:30H – 13:00h

8:30H – 15:00h

8:30H – 17:30h

50€

65€

75€

220€

286€

330€

250€

325€

375€

•PER RESERVAR:
1. Envia la inscripció a l’e-mail: baladre@baladre.com.es
2. Rebràs un e-mail amb la confirmació de la reserva i l’import. Si no reps l’e-mail en 3 dies contacta amb
nosaltres per assegurar-te que el tenim.
3. Realitza el pagament.
-

Rebràs un rebut amb el contractat i l’import a pagar, bais posarà en número de conter. Pots pagar de dues
formes:

-

Transferència: Indica el nom complet del xiquet, número de rebut i concepte escoleta d’estiu. (Abans
d’escomensar l’escoleta s’ha d’efectuar)

-

Efectiu: el primer dia d’escoleta s’efectuarà el pagament. En un sobre tancat amb els dines justos, fora
del sobre posarà el nom del xiquet/a i el nº de rebut. Exemple: Raquel Bolta Miralles rebut nº17.14 No
targeta.

4. El divendres abans de començar rebràs un correu amb el menú, l’organització del primer dia i normativa
COVID-19.

PER CONTACTAR AMB NOSALTRES:
-

Dilluns a Divendres en horari de 8:30h a 13:30h Raquel està en l’oficina per atendre-vos al
telèfon 96.647.67.22. La resta del temps estem disponibles al mòbil 620.856.358.

L’organització de l’escoleta s’ajusta al protocol de pla de Prevenció, actuació i contingència enfront del
Virus COVID-19 de la comunitat valenciana.

