Preus Torns

Torns
1r torn

25 al 29 de juny

M Matí (9h a 13h)

65€

2n torn

2 al 6 de juliol

3r torn

9 al 13 de juliol

4t torn

16 al 20 de juliol

MTD Matí, tarda amb dinar (9h a 17h)

5è torn

23 al 27 de juliol

Acollida (8h a 9h)

12€

6è torn

3 al 7 de setembre

Acollida puntual

3€

MD Matí amb dinar (9h a 15h)

100€

MT Matí i tarda sense dinar (9h a 13h i de 15h a 17h)

85€
120€

*4t torn: El preu de les Colònies és de 160€
(inclou 2 dies de casal + 3 dies de colònies)

Termini d’inscripcions del casal
Del 24 d’abril al 21 de juny

Per Internet
www.aeciutatvella.cat
Passos a seguir:
Omple el formulari on-line al web i
envia’l amb la fotocòpia de la targeta
sanitària i el comprovant de pagament
adjunts a:
estiu.mf@gmail.com

Presencialment
A l’oficina,
c/Flassaders, 23 baixos
A l’escola
Telèfons
mòbil: 633 493 329
fix: 93 302 28 77

Sol·licitud
presencial
de beques
Escola Montseny,
dijous de 16:15h a 17:15h
Escola Farigola,
dimarts de 16:15h a 17:15h
Del 23/04 al 9/05
c/ del Torrent del Remei 2-10,
08023 Barcelona
Opció de demanar cita prèvia a
estiu.mf@gmail.com

Descomptes*
3 o més setmanes en MTD

2n germà i resta
de germans en MTD

1 setmana

115€*

2 setmanes

230€*

2 setmanes

3 setmanes

325€

3 setmanes

315€

4 setmanes

430€

4 setmanes

420€

5 setmanes

535€

5 setmanes

525€

6 setmanes

640€

6 setmanes

630€

* Abans 1 de juny

// Les colònies no s’inclouen en els descomptes

La inscripció es farà efectiva una vegada emplenada i enviada correctament
amb la fotocòpia de la targeta sanitària i el comprovant de pagament adjunts.
El pagament s’ha de fer mitjançant transferència bancària al número de compte:
Caixa d’Enginyers ES60 3025 0001 1914 3359 7771

Casal
homologat
i amb opció a ajuts
econòmics per part
de l’Ajuntament
de Barcelona

230€

