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CLÀUSULES D’ INSCRIPCIÓ ESTIU CEIJ GAVINA 2020 

INFORMACIÓ GENERAL 

 Aquells socis que no presentin la inscripció en el seu període, poden presentar-la en el 

següent, tenint en compte que tindran les mateixes condicions que els NO 

participants de curs. 

 El dia que s’informarà del número de sorteig del Casal serà el 14 d’abril.   

 COLÒNIES s’obrirà l’activitat amb un mínim de 12 participants i màxim 24. 

 CAMPAMENTS s’obrirà l’activitat amb mínim de 15 participants i màxim 40. 

 Tindran prioritat per fer colònies o campaments les persones que participin a 

l’activitat de casal. S’acceptarà la inscripció d’aquelles persones que no hi 

participin i estaran en reserva per quan sobrin places.  

 En el cas que es vulgui fer ampliacions de setmanes fora del període 

d’inscripcions, i hi hagi places, la quota s’haurà d’abonar en efectiu o via 

transferència un cop confirmada l’ampliació.  

 En cas que es vulgui fer una cancel·lació de l’activitat sencera o una modificació 

dels períodes inscrits es tindrà temps fins al 11 de maig de 2020, sempre que 

encara no s’hagi realitzat el pagament. Si la cancel·lació es fa desprès de la data 

anterior caldrà abonar un 15% del preu de l’activitat. Només es retornaran els 

diners en cas d’anul·lació de la participació per causes majors. 

 El número total d’infants de casal, colònies i campaments no és modificable, però 

sí el nombre intern d’infants per grup.  

 NO es recollirà cap inscripció que no tingui adjunta la documentació: CatSalut + 

vacunes (els participants de curs 2019/20 que ja l’hagin portat durant el curs no cal que 

l’adjuntin). 

 Només s’oferirà servei de menjador si s’inscriuen un mínim de 20 participants. 

 NO s’acceptaran peticions de samarretes fora del període d’inscripcions, donat 

que la comanda ja estarà feta.  

 La SAMARRETA DEL CASAL va inclosa en el preu de l’activitat. La segona té un 

preu de 6€ a pagar juntament amb el pagament del casal, però és indispensable 

marcar l’opció en la inscripció. 

 Passats 15 min de les 14:00 hores els infants passen al servei de menjador i la 

família haurà d’abonar el preu de menjador esporàdic (8,5€)  en efectiu durant 

l’horari de secretaria del casal.  
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PAGAMENT 

 El PAGAMENT és únic i correspon a les activitats apuntades.  

 El pagament de les activitats d’estiu s’haurà de realitzar abans del dia 10 de 

Juny de 2020. 

 Cap infant realitzarà les activitats d’estiu sense haver fet el pagament previ.  

 Si es demana BECA, s’haurà d’abonar l’import acordat de les activitats 

d’estiu. Un cop resoltes les sol·licituds els imports corresponents seran 

retornats. 

CAL SIGNAR CONFORME S’ENTENEN I ACCEPTEN AQUESTES 

CLÀUSULES EN EL FULL D’INSCRIPCIÓ DEL(S) INFANT(S). EN 

CAS CONTRARI, NO PODRÁN PARTICIPAR EN LES ACTIVITATS 

D’ESTIU DEL CEIJ GAVINA. 


