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ROC BLANC CURS 2021-2022
///

INSCRIPCIONS

PERÍODE D’INSCRIPCIONS EXTRAESCOLARS: DEL 28 DE JULIOL DE 2021 AL 17 DE SETEMBRE DE 2021
US INFORMEM QUE EN FER LA INSCRIPCIÓ NO ES REALITZARÀ CAP COBRAMENT, LES INSCRIPCIONS ENS SERVIRAN PER VEURE SI L’ACTIVITAT ARRIBA AL
MÍNIM DE PARTICIPANTS NECESSARIS PER PODER COMENÇAR-LA.
US RECOMANEN FER LA INSCRIPCIÓ AMB PREVISIÓ PER PODER ANAR TANCANT GRUPS.

///

HORARIS D’EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA MATINAL

EXTRAESCOLARS DE TARDA
ACTIVITAT

CURS

DEFENSA PERSONAL

P5 a 6È

///

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

16.30 a 18.00

DIJOUS

DIVENDRES

COMPETICIÓ

16.30 a 18.00

INICI
05/10/2021

TARIFES EXTRAESCOLARS
A continuació detallem els preus per aquest curs 2021-2022:
Els preus estan calculats sobre el nombre total d'activitats diàries realitzades setmanalment,
Els descompte per activitats setmanals s'aplica per separat a les activitats de tarda i de migdia.

NÚMERO DE DIES

1 DIA

2 DIES

ACTIVITATS DE TARDA

20 €

30 €
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3 DIES

4 DIES

5 DIES

COMPETICIÓ

www.recresport.net
extraescolars@recresport.net
whatsapp 675 46 54 13

///

MODIFICACIONS O BAIXES DELS SERVEIS
Totes les modificacions o baixes es comunicaran a Recresport mitjançant el formulari de la pàgina web: www.recresport.net/baixes
No s'acceptarà cap modificació ni baixa que no estigui notificada per aquest mitjà.
En tots els casos perquè la modificació o la baixa sigui efectiva s'hauran de notificar abans del dia 25 del mes anterior al fet que voleu que
sigui efectiva la modificació o la baixa. En cas de no complir-se alguns dels supòsits anteriors no es donarà com a vàlida la modificació o la
baixa dels serveis i podrà comportar el cobrament total o parcial de la mensualitat.

///

INSCRIPCIONS I PAGAMENTS
PERÍODE D'INSCRIPCIONS EXTRAESCOLARS: DEL 28 DE JULIOL DE 2021 AL 17 DE SETEMBRE DE 2021
Es farà servir TPVESCOLA tant per les inscripcions com per als pagaments. És una plataforma que ens permet fer una gestió global dels
nostres serveis. Recomanen que us baixeu l’app de TPVEscola per rebre informacions i gestionar els vostres serveis.
Els cobraments es faran entre el dia 1 i dia 5 de cada mes, per mes avançat.
El no pagament de 2 quotes mensuals seguides comportarà la baixa immediata del servei.
La contractació del servei esporàdic d'acollida es realitzarà mitjançant el servei de tiquets de TPVESCOLA. Els tiquets després de
comprar-los i pagar-los, s'hauran de validar abans de gaudir del servei contractat. Tindreu més informació al web www.recresport.net
PODREU VEURE L'ESTAT D'INSCRIPCIONS DES DE LA SECCIÓ DE LA VOSTRA ESCOLA A LA WEB DE RECRESPORT.
ELS COBRAMENTS S'INICIARAN QUAN COMENCIN LES ACTIVITATS, SEMPRE QUE EL GRUP ESTIGUI TANCAT.

///

MESURES COVID-19
La situació de pandèmia actual fa que hàgim de tenir cura a la realització de les activitats i per aquesta raó seguirem les indicacions de
l’escola i de les institucions.
Aquestes indicacions poden anar canviant a causa de l’evolució de la pandèmia i quedaran recollides a la secció de la vostra escola a
www.recresport.net.
Per començar us deixem l’enllaç a les recomanacions que fa la generalitat per a la realització d’activitats extraescolars i acollides a les
escoles.
http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/pla-actuacio-extraescolars-colonies.pdf

En el cas que per causes de derivades de la pandèmia, l'activitat s'hagués de suspendre temporalment, l'import no gaudit es descomptarà del
següent rebut, en reiniciar l'activitat. Igualment els cobraments s'aturaran fins que es reiniciï l'activitat. Qualsevol altra situació que no sigui
l'exposada, no haurà abonament de la quota.
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