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INSTRUCCIONS
INSCRIPCIÓ
1) Omplir el formulari online disponible al web de l'escola. Si
desitgeu omplir el formulari presencialment, podeu acudir a l'escola els
dimarts de 16:30h a 18:00h a Secretaria.

2) La data límit d'inscripció és el 20 de juny de 2022. Les places són
limitades. A partir d'aquesta data només s'acceptaran inscripcions en
grups incomplets.
3) Una vegada omplert el formulari d'inscripció rebreu un correu
electrònic amb les instruccions per efectuar el pagament. El pagament
es pot fer per transferència bancària o en efectiu (presencialment en
l'horari indicat en el punt 1).

preus
1 setmana......95€.........85€
2 setmanes....170€.......160€
3 setmanes....220€.......205€
4 setmanes....265€.......245€

Germans
de 9h a 14h bon matí menjador

20€/setmana

5€ dia esporàdic

de 8h a 9h

47€/setmana

10€ dia esporàdic

de 14h a 16h

Si la bestreta es realitza abans del 31 de maig, tindreu un descompte del 5% del total

El primer germà paga preu normal, el segon germà i sucessius paguen el preu
reduït.
Una vegada iniciat el campus, si es vol incrementar el nombre de setmanes
s’aplicarà el preu fixat per nombre de setmanes que s’afegeix.
Durant el campus existirà la possiblitat de realitzar el pagament per ampliar
setmanes per transferència i també en efectiu presencialment.
En cas de no poder assistir al campus un cop feta la reserva, es retornarà un 50%
de l’import establert.
Per qualsevol dubte o aclariment: campus@reginacarmeli.com 

Aclariments:

En el moment de fer la inscripció cal triar la modalitat del campus: casal
d'estiu, gimàstica o bàsquet.

En primer lloc caldrà fer una bestreta de 50€ i, posteriorment, es podrà pagar la
resta (sempre abans de l'inici del campus).

mailto:campus@reginacarmeli.com

