

Es celebrarà una reunió informativa el 7- 6-2019 a
les 20,30 hores per a tots aquells pares que desitgen aclarIr qualsevol dubte sobre l´escola d´estiu.



L´escola d´estiu tindrà lloc del 25 de juny al 26 de
juliol de 2019 .



Els monitors que duran a terme aquestes activitats
compten amb les titulacions exigides per la llei i un
segur de responsabilitat civil.



Es reserva el dret a fer modificacions en les activitats programades a fi de millorar el funcionament
de l´escola.



Es posarà a disposició de tots els pares/mares de
xiquets un servei telefònic d´atenció permanent.
(650 37 77 81)
PER AMPLIAR INFORMACIÓ DIRIGIR-SE A:

Edats: de 3 a 14 anys Horari: de 9 a 13,30 h.
Grup SEA Eventos , C/ Perú, 150 NAVE 1A 03803 ALCOI (Alacant)

Permanències i menjador opcional

www.seaeventos.com Tfòn. 902 36 37 96– 965 541 935-650 377 781
mail:actividades@seaeventos.com
DELEGACIONS A: Alacant, Valencia, Denia, Gandia y Orihuela

ORGANITZA:
ASOCIACIÓN DE
VECINOS
BARADELLO GELAT

Del 25 de juny al 26 de juliol
ASOCIACIÓN
DE VECINOS
BARADELLO GELAT

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE
L´ESCOLA D´ESTIU

Per a les activitats i excursions fora dels recintes base, se
sol·licitarà una autorització expressa del pare/mare o tutor/a.
Tots els xiquets hauran de portar el desdejuni.

L´escola d´estiu està dirigida a xiquets i xiquetes de 3 a 12
anys,

DATES I LLOC DE DESENVOLUPAMENT DE
LES ACTIVITATS
L´escola d´estiu desenvolupa principalment les seues activitats al Baradello, no obstant s´utilitzaran altres instal·lacions
pròximes per a activitats altérnatives. Depenent de les edats
dels participants tenen blocs diferenciats d´activitats, entre
les que podem citar alguns exemples:


Esports, activitats medi ambientals, jocs tradicionals, manualitats, psicomotricitat, conta-contes, visites culturals,
festes amb castells unflables, aigua, etc.

Totes les activitats tenen el seu horari entre les 9 i les 13,30
hores de cada dia,Es podrà deixar al xiquet/a a les 8,45 hores
i arreplegar-lo fins les 13, 45 hores. Existeix un horari de permanències opcionals (minim 13 xiquets) des de les 7,50 i fins
les 14,45 hores, poden optar en este cas per un servei de
menjador.

MÉS DADES

Cada xiquet haurà d´acudir tots els dies amb la samarreta i
la gorra que facilitarem (inclòs en preu d´inscripció), en el
cas de xiquets de 3, 4 i 5 anys hauran de vindre proveïts
d´una motxilla amb roba de recanvi.
S´establiran grups per edats.

INFORMACIÓ SOBRE L´INSCRIPCIÓ

OBTENCIÓ DE SOL·LICITUDS

Les persones que ho desitgen poden obtindre les
sol·licituds d´inscripció de la web: www.seaeventos.com.

DATES I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es presentaran fins el 14 de juny a la junta
del Baradello.
* Si tens dubtes o alguna consulta sobre la forma de pagament, contacta amb
nosaltres : 902 36 37 96– 965 541 935-650 377 781).

PREUS
R. BARADELLO

NO RESIDENTS

140 €

175 €

1 SETMANA

36 €

45 €

2 SETMANES

68 €

85 €

3 SETMANES

95 €

120 €

4 SETMANES

125 €

155 €

5€

5€

Del 24/6 al 26/7

SAMARRETA EXTRA

* 10% de descompte a partir del 2on germá.

ASOCIACIÓN DE
VECINOS
BARADELLO GELAT

