ESTIU 2020
CASAL D’ESTIU
Centre Educatiu

Nou Patufet
Del 22 de juny
al 31 de juliol i
del 31 d’agost al
10 de setembre
Per a infants i joves
del 2007 al 2016
ambdós inclosos
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Organitza:

campus.basquetcatala.cat

Torns setmanals
1r torn (4 dies)

22/06 al 26/06

Preus setmanals (setmana 5 dies)

2n torn

29/06 al 3/07

M - Matí (9h a 13h)

68,00

3r torn

6/07 al 10/07

MD - Matí i dinar (9h a 15h)

120,55

4t torn

13/07 al 17/07

MT - Matí i tarda (9h a 13h i de 15h a 17h)

88,35

5è torn

20/07 al 24/07

MTD - Matí, tarda i dinar (9h a 17h)

137,50

6è torn *

27/07 al 31/07

Servei d’acollida

7è torn

31/08 al 4/09

8è torn (4 dies)

7/09 al 10/09

Servei d’Acollida

De 8h a 9h

12,00

Preus setmanals (setmana 4 dies)
M - Matí (9h a 13h)

54,40

MD - Matí i dinar (9h a 15h)

96,40

* Es requereix un mínim d’infants per dur a terme aquest torn.

MT - Matí i tarda (9h a 13h i de 15h a 17h)

Procés d’inscripció

MTD - Matí, tarda i dinar (9h a 17h)

Inici inscripcions: Dissabte, 25 d’abril
Presencial Escola Nou Patufet
Matins, de 8:30h a 13:00h
Tardes, de 15:15h a 17:00h
c/ Bruniquer, 25. 08012 Barcelona
Tel. 930.153.169
Mail. secretaria@noupatufet.coop
Fundació del Bàsquet Català
De dilluns a divendres de 10h a 14h
De dilluns a dijous de 16h a 19h
Rambla Guipúscoa, 27. 2n pis. 08018 Barcelona
Tel. 933966620
No presencial
campus.basquetcatala.cat/noupatufet2020

Terminis i Pagament
La inscripció serà efectiva una vegada omplert el
formulari online (o s’entregui el full d’inscripció
presencialment) en el qual s’adjunti:
- La fotocòpia del Catsalut
- El comprovant de pagament o el comprovant de
sol·licitud de beca
La inscripció no serà vàlida si manca la
documentació sol·licitada.
El pagament es farà mitjançant domiciliació
bancària. Es realitzarà un primer pagament del
50% en el moment que es formalitzi la inscripció i
el 50% restant amb data 18 de juny.
Un cop tramitada la inscripció no s’acceptaran
devolucions, excepte per raons mèdiques (Caldrà
adjuntar comprovant).

Servei d’acollida

70,65
110,00
10,00

Descomptes per torns i germans
3 o més setmanes
en règim MTD

2n germà i resta de
germans en MTD

3 setmanes

390,00

2 setmanes

261,00

4 setmanes

516,00

3 setmanes

363,00

5 setmanes

642,00

4 setmanes

484,00

6 setmanes

767,00

5 setmanes

605,00

6 setmanes

726,00

La setmana de 4 dies no entrarà en els descomptes

Beques i Ajuts Econòmics
Sol·licitud ajuts econòmics:
Del 25/04 al 15/05

Sol·licitud monitor de suport:
Del 25/04 al 22/05

Llistes provisionals de beneficiaris:
28/05

Període de reclamacions:
29/05 al 12/06

Llistes definitives de beneficiaris:
19/06

Degut a la situació que estem vivint amb el Covid19,
us farem arribar tota la informació referent a les
beques de forma telemàtica.
Reunió informativa Casal d’Estiu i Esportiu:
18 de maig a les 17:15

