Serveis a la Comunitat Educativa

NORMATIVA DELS CASALS D’ESTIU I CAMPUS OLÍMPIA
Inscripcions
•

Les inscripcions es realitzaran a través de la pàgina web → www.setdaventura.com

•

Hi haurà dos períodes d’inscripció:
1. Del 24 d’abril al 21 de maig:
-

Es podrà sol·licitar l’ajut de beques de l’Ajuntament

-

Es podrà sol·licitar el pagament fraccionat

2. A partir del 22 de maig
-

No es podrà sol·licitar l’ajut de beques de l’Ajuntament, ja
que el portal per realitzar el tràmit estarà tancat.

-

Tampoc es podrà sol·licitar el pagament fraccionat.

3. Inscripcions tancades a partir del 28 de maig
-

A partir del 29 de maig s’admetran inscripcions, sempre hi
quan quedin places disponibles.

•

Per poder sol·licitar l’ajut de l’Ajuntament s’ha d’haver realitzat prèviament la inscripció
al Casal d’Estiu o al Campus.

•

El pagament fraccionat es cobrarà en dos terminis, un al juny i un altre al juliol.

•

Només s’acceptaran inscripcions omplertes correctament i amb tota la documentació
adjuntada.

•

Les inscripcions es gestionaran en ordre d’arribada.

•

En cas d’arribar al màxim de places disponibles, les inscripcions posteriors passaran a
llista d’espera.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
•

Els infants i joves amb NEE que requereixin una persona vetlladora, caldrà que s’adrecin
a 7 d’aventura entre els dies 26 d’abril al 25 de maig del dia per tramitar la sol·licitud
de personal de suport.

•

La sol·licitud de suport està limitada a 4 torns, tal com estableix l’Ajuntament
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ALTES I BAIXES
•

Es retornarà el 80% de l’import del cobrament en les baixes que siguin comunicades
10 dies abans de l’inici del casal, en cas contrari NO ES RETORNARÀ, exceptuant les
baixes de causa major (hospitalització, lesió...).

•

Les reclamacions econòmiques es podran realitzar amb un màxim de 15 dies des del
moment que s’ha efectuat el cobrament. Les reclamacions realitzades fora de termini
NO ES RETORNARAN.

•

Les altes s’han de comunicar amb 5 dies d’antelació.

•

Les altes seran acceptades en cas de disposar de places.

•

Les modificacions d’horari i adhesió a serveis complementaris (acollida, menjador i
ludoteca) s’han de comunicar amb 5 dies d’antelació.

•

L’absència injustificada, comportarà la pèrdua de la plaça sense devolució de l’import.

PAGAMENTS I DESCOMPTES
•

El pagament s’efectuarà previ a l’inici de l’activitat, exceptuant les persones que se’ls
hi hagi atorgat la beca, que no efectuaran el pagament fins a la resolució d’aquest.

•

Es pot sol·licitar el pagament fraccionat, sempre quan la inscripció estigui feta entre
el 24 d’abril i 21 de maig.

•

En el cas que hi hagi un retorn en un rebut, s’aplicarà un increment de 3€ en concepte
de despesa bancària.

•

S’aplicarà un màxim de 10% de descompte: 5% per inscrits 5 setmanes, 5% família
monoparental i/o 5% al segon i tercer germà.

•

En el cas de ser família monoparental caldrà acreditar-ho.

•

Les setmanes ampliades un cop començada l’activitat, no estaran sotmeses a
descompte.

AUTORITZACIONS
Hi ha diferents tipus d’autorització:
1. Autorització mèdica: Full, signat per les persones responsables de l’infant o jove, que
aprova que durant la realització de l’activitat se li pugui subministrar la medicació
exposada en el document a l’infant o jove. Aquest full, ha d’anar acompanyat d’un
justificant mèdic.
2. Autorització per marxar sense acompanyant del centre: Aquest document, dona el
consentiment per part de les persones responsables de l’infant o jove, a que aquest
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pugui marxar sol del centre un cop acabada l’activitat.
•

Les autoritzacions s’hauran d’entregar en paper a les persones responsables del casal
o campus.

•

Les autoritzacions han d’anar signades i amb el número de DNI de la persona que firma
el document.

•

En el cas de l’autorització mèdica, si no va acompanyada d’un justificant mèdic, no se
subministrarà la medicació.

SERVEI MENJADOR
•

En el cas de voler fer ús de forma esporàdica del servei de menjador, s’haurà de
sol·licitar abans de les 9.30h del mateix dia, per tal de poder avisar, a l’empresa de
càtering o cuina amb el suficient temps.

•

En el cas que es vulgui fer ús esporàdic del servei de menjador, en un dia de sortida,
s’haurà d’avisar amb un dia d’antelació. És a dir, abans de les 9.30h del dia abans.

•

En cas de no fer ús del servei de menjador, les persones responsables de l’infant o el
jove es faran càrrec del menjar que porti els dies de sortida.

HÀBITS SALUDABLES
•

Els àpats de l’esmorzar no podran ser en cap cas brioixeria industrial.

•

S’acceptarà com a àpats per esmorzar entrepans i peces de fruita

•

En el cas de portar beguda, s’acceptarà sucs i batuts de tipus xocolata o fruites.

•

En cap cas, es permetrà la ingesta de begudes energètiques ni refrescos

OBJECTES PERSONALS
•

L’ús del mòbil duran l’activitat de Casal o Campus queda prohibit. També queda
prohibit per l’equip de monitoratge, que el farà servir exclusivament per comunicar-se
amb persones de l’exterior; ja siguin famílies, persones coordinadores del casal o
campus, etc., per realitzar fotografies o bé, en cas de necessitar-lo per alguna activitat
concreta.

•

Des de 7 d’aventura recomanem que infants i joves no portin al Casal o Campus,
objectes de valor personal que es puguin fer malbé. Així com tampoc recomanem
portar joguines ni altres objectes tecnològics com per exemple tablets.

•

7 d’aventura no es farà responsable de la pèrdua de joguines, mòbils, diners o altres
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objectes personals.

L’equip de 7 d’aventura

