ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

ESPORTS - Curs 2021-2022

Diputació, 326
Tel. 93.265.63.61
secretaria@sagratcordiputacio.com
www.sagratcordiputacio.com

Inscripcions:
Bàsquet i Vòlei fins al 16 d’agost
Resta d’activitats fins al 6 de setembre
Per realitzar la inscripció cliqueu el següent enllaç:
Inscripcions extraescolars esportives 2021-2022

L’inici de les activitats estarà condicionat a l’evolució de la pandèmia i les
instruccions dels òrgans pertinents.

MATRICULACIÓ
Si esteu interessats, heu de fer la inscripció a l’enllaç: Inscripcions extraescolars
(bàsquet i vòlei fins al 16 d’agost; la resta d’activitats fins al 6 de setembre).

esportives 2021-2022

Als alumnes de l’escola, en el rebut del mes d’octubre se’ls afegirà la quantitat de 54 € en concepte de
matrícula. Les famílies que inscriguin dos fills o més, pagaran una matrícula única de 71 €.
Als alumnes d’altres escoles, en el rebut del mes d’octubre se’ls afegirà la quantitat de 109 € en
concepte de matrícula. Les famílies que inscriguin dos fills o més, pagaran una matrícula única de 148 €.
Aquelles famílies que inscriguin el seu fill/s per tercer any consecutiu podran acollir-se a la matrícula de
fidelitat amb el preu d’alumnes de l’escola.
El pagament de la matrícula es pot fraccionar en dos mesos. Aquest import no es retornarà sota cap
concepte.
Us recordem que els alumnes només podran romandre a l’escola durant els horaris de les seves
activitats, per tal de no interferir en el bon funcionament del conjunt.

Esports col·lectius

(Bàsquet i Vòlei)

Inici de les activitats: dimecres 1 de setembre.
Fi de les activitats: 21 de juny.
Inscripcions: Fins al 16 d’agost a l’enllaç Inscripcions

extraescolars esportives 2021-2022

Els pagaments es distribuiran en 9 mensualitats, de setembre a maig, mitjançant domiciliació bancària.
Els equips inscrits a competicions faran efectiu en el primer pagament l’import de la mutualitat i la
llicència federativa corresponent.

Esports individuals

(Espai de Jocs, Ballet, Judo, Gimnàstica i Escola de Bàsquet)

Inici de les activitats: dilluns 27 de setembre.
Fi de les activitats: 21 de juny.
Inscripcions: fins al 6 de setembre. a l’enllaç

Inscripcions extraescolars esportives 2021-2022

Els pagaments es distribuiran en 8 mensualitats, d’octubre a maig, mitjançant domiciliació bancària. Els
alumnes inscrits a competicions faran efectiu el pagament de l’import de la mutualitat i la llicència
federativa corresponent en el moment que es determini.

Equipacions
Les activitats esportives s’han de practicar amb l’equipació que determini la Direcció Tècnica: uniforme de
joc oficial en esports col·lectius, judogi o kimono per judo i mallot de l’escola per gimnàstica artística. La
resta d’activitats s’haurà de portar roba adient sota la supervisió del monitor.
Totes les activitats estan condicionades a un mínim d’alumnes.
En cas d’excés de demanda es matricularà per rigorós ordre d’inscripció.
Us informem que qualsevol alta, modificació o baixa de les activitats extraescolars es farà per escrit
a la secretaria de l’escola o enviant mail a secretaria@sagratcordiputacio.com indicant el motiu de
la baixa o modificació o bé sol·licitant l’alta de l’activitat.
La inscripció de l’activitat té caràcter anual i, per tant, us demanem el vostre compromís per a tot el
curs. L’escola posa els recursos (monitors, instal·lacions, horaris) des del setembre fins al juny i
qualsevol baixa pot afectar a l’organització del conjunt d’activitats. Per aquest motiu no es permetran
baixes d’activitats.

