INFORMACIÓ EXTRAESCOLARS ESPORTIVES
POLIESPORTIU SAGRADA FAMÍLIA HORTA
Curs 2022 / 2023
Les activitats extraescolars que oferim als nens en horari extraescolar de migdia o tarda
són sempre de dos dies a la setmana.
Totes les activitats estan adreçades a nens a partir de P-4.
Per poder inscriure als nens i nenes heu d’omplir el formulari adjunt a la web.
També podeu fer la inscripció a la recepció del Poliesportiu Safa Horta (C/Torrent del
Carmel 1-11).
CALENDARI DEL CURS 2022-2023
-Primer Trimestre: del 19 de setembre al 22 de desembre.
-Segon Trimestre: del 9 de gener al 31 de març.
-Tercer Trimestre: de l’1 d’abril al 22 de juny.
Es podrà triar entre començar les activitats el dia 19 de setembre o el dia 3 d’octubre.
Si es tria començar el dia 19 de setembre, el preu del primer trimestre es veurà
incrementat proporcionalment.
ENTRADES I SORTIDES DE L’ACTIVITAT
Els nens i nenes entraran per la porta del poliesportiu situada al costat de l'accés dels
vestuaris de piscina.
Sortiran per la mateixa porta a partir de les 18:10 h.
Les persones autoritzades a recollir als nens i nenes hauran d'estar degudament
identificades.
BERENAR
Els nens i nenes disposaran de 15 minuts abans de fer l'activitat per a poder berenar.
MATERIAL NECESSARI
-Roba esportiva.
-Calçat esportiu còmode.
SERVEI DE CANGUR
Els monitors del Poliesportiu aniran a recollir als nens i nenes del Safa que ho demanin a
la sortida de l’escola i els portaran a les activitats corresponents. Tindran cura dels nens
fins que comencin les classes.
Aquest servei és gratuït i exclusiu per a nens i nenes del SAFA a partir de P4 i fins 2n EP.
TARIFA ACTIVITATS
Totes les activitats tenen el mateix preu i gaudeixen dels mateixos descomptes:
- Matrícula: 15,00 €
- Preu trimestral: 146,50 €
- Preu mensual: 54,50 €
INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA
Les inscripcions es podran formalitzar a la pàgina web www.poliesportiusafahorta.com a
partir del dia 16 de maig.

Les places disponibles són limitades.
Les activitats tenen una matrícula de 15 € per nen i activitat que s'abonarà per
domiciliació bancària el 20 de juny.
En el cas de no tenir un mínim de nens per poder fer una activitat es retornarà l’import de
la matrícula íntegrament.

DESCOMPTES
En cas d’inscriure al nen o nena a dues activitats extraescolars, la segona tindrà un 10% de
descompte en la quota de l’activitat.
Els germans inscrits tindran un descompte del 5% en la quota de cada nen.
Els descomptes per germans i segona activitat són acumulables.
FORMA DE PAGAMENT
Els rebuts es carregaran dins els primers cinc dies del trimestre o del mes segons la
periodicitat de pagament que es triï.
Totes les activitats extraescolars del curs 2022-2023 es cobraran per domiciliació
bancària.
Els rebuts retornats s’hauran d’abonar al Poliesportiu directament i tindran el recàrrec
corresponent de les despeses bancàries generades.
FORMALITZACIÓ DE BAIXES
Les baixes a les activitats extraescolars s'han de comunicar per escrit al correu
splashsportsafa@gmail.com abans del dia 25 de cada mes en el cas dels pagaments
mensuals.
En el cas dels pagaments trimestrals les baixes s’han de formalitzar quinze dies abans de
la fi del trimestre.
POLÍTICA DE DEVOLUCIONS
No es retornarà cap matrícula a partir de l’1 de setembre.
En cas de falta d’assistència del nen o nena inscrit, per causa justificada amb document
mèdic, es farà un val proporcional al període no gaudit.
Aquests vals es podran bescanviar per altres serveis del poliesportiu i tindran una validesa
de 12 mesos.
No es faran vals per períodes inferiors a una setmana.
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