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NORMATIVA I CONDICIONS CASALETS 2022
Durada i horari:
La durada del casal dependrà dels dies triats a la inscripció. Estaran compresos del 7 de juny al 22 de juny.
L’horari serà de 15.30 a 17.00 h
Us recordem que és important la puntualitat en tant en l'entrada com a la sortida del Casalet.
En entrar es deixarà un marge de 5 minuts, després del qual la porta estarà tancada. En recollir-los l'hora de sortida serà les 17:00 deixant un marge de
5 minuts. Tot el temps a partir d'aquell moment podrà tenir un recàrrec.
Inscripcions:
EL PERÍODE D'INSCRIPCIÓ ES DEL 6 DE MAIG AL 28 DE MAIG (tots dos inclosos)
Fora d'aquest període no s'assegura la plaça al casalet. Haureu de posar en contacte amb nosaltres per veriﬁcar-ho.
Les inscripcions es realitzaran en línia, mitjançant l'aplicatiu de TPVESCOLA, trobareu l'enllaç a la web www.recresport.net. En cas que ja estigueu
registrats a TPVESCOLA podeu accedir a la part privada amb el vostre usuari i contrasenya i a la secció serveis / inscripcions poder fer-ho.
A les inscripcions es respectarà un rigorós ordre de recepció, quedant en llista d'espera si hi ha més inscripcions del límit permès i que servirà per
participar en cas que s'alliberi alguna plaça.
No s'acceptarà cap alumne a les activitats sense la inscripció i el pagament efectuat.
Cobraments:
Els cobraments de les activitats es realitzaran mitjançant la plataforma TPVESCOLA. Aquesta plataforma requereix el registre d'una targeta de crèdit /
dèbit per fer els cobraments.
S'haurà d'haver efectuat el 100% pagament de la quota total en el moment de fer la inscripció. En cas de no fer-ho no es podrà començar l'activitat.
Baixes o modiﬁcacions del servei:
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.
Per realitzar una baixa total o parcial dels serveis s'haurà d'avisar amb una setmana natural abans de l'inici de l'activitat. En cas de comunicar-ho fora
de termini, es carregarà un 30% del cost.
Comportament i actitud durant l’activitat:
Per tal de participar en les activitats s’hauran de complir les normes establertes pel bon desenvolupament d’aquestes, especialment les de convivència
i respecte cap als companys i monitors. El no compliment d’aquestes normes pot comportar l’expulsió de l’activitat si un cop avisat l’alumne i
notiﬁcada la família, dita actitud no millora.
Es consideren conductes contràries a les normes de convivència:
a/ faltes injustiﬁcades d'assistència.
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b/ els actes d'incorrecció o desconsideració amb els companys o monitors.
c/ els actes injustiﬁcats que alterin el desenvolupament normal de les activitats extraescolars.
d/ els actes d'indisciplina i les injúries o les ofenses contra els companys o monitors.
e/ el deteriorament de les dependències de les instal·lacions, del material d'aquest així com qualsevol material dels companys o de les empreses
responsables de les activitats.
f/ Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l'activitat:
•
les baralles
•
qualsevol conducta contrària a les normes elementals d'educació.
•
La desobediència manifesta a les indicacions de qualsevol monitor o personal no docent de l’activitat.
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