AMPA DE L’ESCOLA BELLATERRA

MATRICULA CURS 2015-16
( al S.A.F. de la U.A.B )
La matriculació es realitzarà via e-mail: associacio.saec@yahoo.es.
ES MOLT IMPORTANT LLEGIR LA NORMATIVA.

Per poder matricular-se al curs de natació cal ser soci de l’AMPA. Els antics
alumnes es podran matricular durant el mes de juny i juliol. Els nous alumnes a
partir del dia 1 de setembre.
En aquest caldrà donar les dades que hi ha a continuació. Sempre rebreu resposta si no
és així és que no ho hem rebut.

Nom i cognoms de l’alumne/a
Nivell escolar pel curs 2015/16:
Telèfon de contacte:
Adreça electrònica: ( molt important ), ja que ens comunicarem amb tots vosaltres:
Titular del compte:
NUMERO DE COMPTE :

ESCOLLIR ENTRE: dimecres i divendres
(en cas de no poder venir cap d’aquests dos dies, fes-nos una proposta amb el dia o
dies que et va bé i en cas de poder obrir un grup us informarem.)
El preu del curs és de 223,17 euros repartits en tres quotes: octubre, febrer i abril. ( 74,39
euros al trimestre, que representen 24,79 euros mensuals )
Qualsevol dubte podeu enviar un email: associacio.saec@yahoo.es o bé trucar per telèfon
696.00.18.75 ( Núria ).

NORMATIVA CURS ( és molt important que llegiu la següent
normativa )
•

Les classes comencen:
Dimecres : 7 d’octubre

Divendres 2 d’octubre

Es realitzaran un total de 30 sessions / dia.
Si hi ha un grup que no arriba al mínim d’inscrits no es farà. S’avisarà a totes
les famílies.
•

Es recolliran als nens i nenes a l’entrada del SAF a les 17:00. Entrarem tots junts
per canviar-nos.
El curset dura una hora de 17:15 a 18:15 . Els nens i nenes sortiran a les 18:30.
SIGUEU MOLT PUNTUALS TANT A L’ENTRADA COM A LA SORTIDA.

•

Els pares de p-3 i p-4 entraran ( amb els monitors i les monitores ) a canviar als
nens i a les nenes. Després de canviar-los no podran quedar-se a les grades de la
piscina haureu de sortir. Tornareu a entrar al finalitzar la classe a les 18:15 per
canviar als vostres fills/filles, sobretot sigueu puntuals !!.

•

Cada sessió hi haurà dos famílies ( repartides entre p3 i p4 ) que ajudaran a
acompanyar als nens i nenes de 3, 4 i 5 anys al bany. Al principi de cada trimestre
passarem un full amb el calendari trimestral i les rotacions familiars.

•

A finals de cada trimestre hi haurà JORNADA DE PORTES OBERTES on podrà
entrar tothom.

• En cas de donar de baixa algun nen o nena és MOLT IMPORTANT
avisar abans que finalitzi el trimestre, en cas contrari la despesa
del següent mes correrà a càrrec de les famílies.

