CURS D’ESPLAI 2019-2020

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS
- Enguany les inscripcions seran per via telemàtica, es faran a través
d’un formulari online que caldrà omplir amb les dades de l’infant que
es vulgui inscriure (un formulari per infant).

FUNCIONAMENT DELS FORMULARIS
Existeixen 2 formularis diferents. Heu d’accedir al link del que
s’escaigui a la vostra situació:
1. Formulari per infants que hagin vingut a esplai o colònies l’any
passat. Així com pels germans d’aquests (encara que no hagin
vingut mai al Cepitu).
https://forms.gle/CW8bTrobKWTkPMy29

2. Formulari per infants que no han vingut mai al Cepitu.
https://forms.gle/wQVy2awr75TswQ3n6

Important: Omplir aquests formularis no assegura una plaça a
l’esplai. Aquestes s’assignaran seguint l’ordre mencionat
anteriorment.

- Els dies 7 i 8 d’octubre s’inscriuran els nens i nenes que van fer esplai
de dissabtes l’any passat i els que hagin vingut de colònies el darrer
estiu. També poden inscriure els seus germans o germanes, encara
que aquests no hagin fet esplai. Els infants que no van fer esplai l’any
passat però si que van venir a les colònies, s’inscriuran aquests dies
però en una llista a part. Al finalitzar els dies d'inscripció els infants
que constaven a la llista apart s’afegiran a la llista general. D’aquesta
forma, si un grup quedés ple amb els infants d’esplai, els de colònies
quedarien en llista d’espera.

- El dia 9 d’octubre s’inscriuran els nens i nenes nous.
- Els nens i nenes que no tinguin plaça en el moment de la inscripció,
s’apuntaran a la llista d’espera i tindran possibilitat d’entrar si es
produeix una baixa d’un infant apuntat o un canvi en el nombre de
places ofertes.
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- Entre els dies 10 i 11 d’octubre es confirmarà la plaça dels infants
inscrits, tant si és positiva com negativa. L’entitat es posarà amb
contacte amb vosaltres via mail per informar-vos si el vostre fill ha
entrat o no a l’esplai.

EN CAS DE TENIR PLAÇA
Un cop confirmada la plaça del/s infant/s inscrit/s, s’haurà de fer
entrega de les fitxes d’inscripció. Aquest període d’entregues es
farà al nostres local, al carrer Faraday, 98 en el següent horari:
- Dissabte 12: de 16:30 a 20:00h
- Diumenge 13: de 10:00 a 13:30h
La fitxa d’inscripció és un document que podeu trobar al nostre web
(http://cepituesplai.cat) en l’apartat d’informacions. L’heu de
descarregar, imprimir i omplir per poder portar-lo durant el període
mencionat anteriorment.
Referent a la fitxa d’inscripció, avisem que aquest any hem afegit al
format l’autorització que podeu firmar perquè els infants més grans
puguin marxar sols a casa. Recordem que no podem deixar marxar
sol un infant sense aquesta autorització paterna/materna, per tant, si
contempleu que es pugui donar el cas que el vostre fill/a hagi de
marxar sol/a algun dia, podeu autoritzar-ho en la mateixa fitxa
d’inscripció.

- En el cas que algú no pugui venir els dies destinats a portar
fitxes, pot venir qualsevol familiar a fer-ne entrega.

En cas de dubte podeu contactar amb nosaltres:
Carla: 691 964 511 //Queralt: 685 111 767 //Sergi: 681 396 012
cepituesplai@gmail.com
@cepituesplai

