Estimades famílies,
Us informem que L'AMPA té previst realitzar l'activitat del Casal d'estiu a l’Escola La
Vinyala.
Ja tenim tot el gruix de mesures per part dels organismes oficials, però encara queden
per definir alguns detalls de les normes de funcionament amb les mesures de prevenció
per la COVID-19. Per poder programar i organitzar les activitats, hem d’obrir el període
d'inscripcions i, així poder tenir una previsió setmanal dels infants que participaran al
casal de l’escola.
Tot i això, el casal podria estar sotmès a canvis o modificacions organitzatives en funció
de les noves normes de funcionament emeses per les administracions competents.
Entre tots, hem d’entendre la situació i estar preparats per afrontar les diferents
casuístiques.
En funció de les mesures que ens imposin les administracions públiques, i amb l’objectiu
de garantir una activitat d'estiu amb les màximes mesures de seguretat, es podria veure
afectada l'estructuració d'horaris, les excursions, la limitació de participants, la reducció
de l’ús de piscina, etc... En aquest cas, buscarem activitats alternatives compatibles.
Les places, en cas d'estar limitades, s'organitzaran per ordre d'arribada i quedaran
reservades en el moment que es faci l'abonament de la paga i senyal.

1. Inscripcions / informació
•
•

•

Telemàtica, enviat la documentació i el comprovant del pagament a traves
del correu: casals@controlplaysports.com
Presencialment a les oficines de Control Play (C/ Sant Miquel nº63, Sant
Vicenç dels horts)
• Dimarts i dijous de 16 a 18h
• Imprescindible cita prèvia trucant al telèfon: 673.048.368
Tancament d’inscripcions el 15 de juny.

2. Documentació que cal aportar
a.
b.
c.
d.

Document d’inscripció omplert.
Fotocòpia de la targeta sanitària de l’Infant.
Llibre de vacunes.
Declaració responsable model Generalitat (A dia d’avuí, no disponible).

Sense els documents anteriorment citats, no s’aprovarà la inscripció.

3. Forma de pagament
•

•
•
•
•

Transferència bancària
• ES18 0182 3419 7002 0178 2292 (BBVA) Concepte: Casal Vinyala +
Nom Inscrit.
Targeta de crèdit a les nostres oficines.
En metàl·lic, a les nostres oficines.
El primer pagament, paga i senyal (30€ inscrits a una setmana / 60€ inscrits
a mes d’una setmana)
S’haurà d’abonar el total del Casal abans del 15 de juny.

4. En cas de baixa
•

En cas de baixa, només es retornarien els diners per malaltia justificada amb
certificat mèdic i les proves corresponents o per recomanacions dels
organismes oficials referents a l’estat d’alerta per la COVID-19. Es retornaria
el percentatge de l’import del casal que no s’hagi pogut realitzar, sempre i
quant es tingui pagada l’assegurança del casal (recordeu que és opcional
aquesta assegurança de retorn d’imports).

5. Formalització d’inscripció i normes de funcionament.
•
•

•
•

Les inscripcions s’hauran d’enviar al correu: casals@controlplaysports.com
Les inscripcions es tancaran el 15 de juny 2020. A partir d’aquesta data i per
ordre d’arribada es realitzarà una llista d’espera i es confirmarà la plaça de
forma individual.
Control Play es reserva el dret de prendre les mesures oportunes en el cas
que el grup sigui inferior a 40 inscrits.
Per poder realitzar el servei de Menjador i Activitats de tarda, cal un mínim
de 20 nens inscrits.

6. Informació casal estiu.
•

A la nostra web i al Blog del casal podreu descarregar el PDF amb tota la
presentació del casal d’aquest any.
o casalestiuvinyla.wordpress.com/
o www.controlplaysports.com

Per tal de realitzar la inscripció prèvia al casal i/o resoldre possibles dubtes, teniu a
disposició:

Correu electrònic: casals@controlplaysports.com
Telèfon / whatsapp: 673.048.368 / 622.613.393

