SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ CASAL D’ESTIU DE BELLESTAR 2022
1.- DADES PERSONALS DE L’INFANT:
Nom i cognoms :
DNI/Passaport/NIE:

Data naixement:

2.- DADES DEL REPRESENTANT LEGAL:
Nom i cognoms del pare/mare/tutor, així com de la persona que exerceixi les
funcions de mainader/a:
DNI/Passaport/NIE:
Adreça:

Núm.:

Poble:
Telèfons:
mail:
Dades bancàries (obligatòries):

Codi Postal:

3.- DATES DE INSCRIPCIÓ: (marcar amb una creu)
JUNY
JULIOL
AGOST
1ª setmana
04-08
01-05
2ª setmana

11-15

08-12

3ª setmana

18-22

16-19

4ª setmana

25-29

22-26

5ª setmana

27-01

SETEMBRE

29-02

TOTAL :
Signatura

Amb la present signatura formalitzo la inscripció d’una plaça al Casal d’Estiu de Bellestar *
(Veure dors)

Ajuntament de Montferrer i Castellbò:
Telèfon: 973.35.13.43 - Fax: 973.35.35.36
mail: ajuntament@montferrercastellbo.cat

Resum de la normativa i condicions

❖

ORDENANÇA FISCAL NÚM.32 : REGULADORA DE LES TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS
D’ENSENYAMENT EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS I LLAR D’INFANTS.
Quota.
La quota de la taxa per la prestació d’aquests serveis és la següent:
B. ACTIVITATS DE LLEURE ESTACIONAL ORGANITZADES PER A MENORS DE 18 ANYS:
1.- CASAL DE BELLESTAR ( Infants de 3 a 12 anys)
A. Quota única per setmanes
A. 1. Per setmana: 08.30 hores a 14.30 hores: 35,00€
A. 2. Quatre setmanes consecutives: : 120€
Les activitats de lleure estacional organitzades per a menors de 18 anys, són activitats
destinades a infants de 3 a 18 anys. Queden exclosos els menors de 3 anys i que no hagin
realitzat el curs escolar P3.
Excepte si hi ha previsió en contrari, la falta d’assistència o la baixa o l’inici de les activitats més
enllà del dia 1 del mes que pertoqui no implicarà la devolució de la part proporcional de la
quota corresponent al dies del mes en que no s’utilitzi el servei.
Les baixes s'hauran de sol·licitar per escrit i pel registre general d'entrada abans del dia 15 de
cada mes per tal que no es carreguin els rebuts del mes següent. No s'efectuaran devolucions
de rebuts corresponents a baixes realitzades després d'aquesta data.
El pagament de la taxa es farà per domiciliació bancaria, que vindrà reflexat en la instància
d’inscripció.
Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment
Gaudiran del descompte del 20% en la quota ordinària de la llar d’infants municipal, de casal
d’estiu i de colònies, a partir del 2n membre de la mateixa família matriculada durant el mateix
curs escolar. Aquest descompte no serà aplicable en les quotes d’horari especial, en la quota
de material, en el preu de menjador ni en la matricula.
** DOCUMENTACIÓ:
Original i fotocòpia del DNI de l’infant i del sol·licitant (pare, mare, tutor/a)
Targeta Sanitària
Volant d’empadronament (al propi Ajuntament)

*** sense servei de càtering , amb la possibilitat de portar carmanyola ***

Ajuntament de Montferrer i Castellbò:
Telèfon: 973.35.13.43 - Fax: 973.35.35.36
mail: ajuntament@montferrercastellbo.cat

