
QUART 2021
casal d'estiu
TOt un món per Explorar!

Seguint els protocols i
mesures de seguretat
indicats pel Procicat /
www.estiuamblleure.cat

Anys
2009 al 2017

Horari: 
pER TRAMS, 

ACOLLIDES MATÍ i 
            DE 9 A 17H

            TARDA

Lloc: 
escola santa
margarida
ESCOLA 9D4RT

Dates:
Del 28 de juny al 31 d'agost
Inscripció per mesos i/o quinzenes

QUINZENES ESPECIFICADES EN FULL INSCRIPCIÓ

Inscripcions:
Del 17 al 25 de maig

Reunió informativa: 
Dilluns 14 de juny, 19:00 H
aL PAVELLÓ DE L'ESCOLA
SANTA MARGARIDA

Organitza: Gestiona:

modalitats horàries:

MATÍ - MIGDIA - TARDES
+ ACOLLIDES MATÍ / TARDA



Descomptes:
1)   Les famílies que disposin
de carnet de família
nombrosa gaudiran de les
següents bonificacions:
·Un 15% de l’ import total
sempre i quan facin ús del
Casal Municipal en horari
complert.
·Un 10% de l’ import total
sempre i quan facin ús del
Casal Municipal en l’horari
fins les 15h.

2)   Les famílies que
inscriguin a 2 germans o més
gaudiran de les següents
bonificacions:

·Un 10% de l’ import total
sempre i quan facin ús del
Casal Municipal en horari
complert.
·Un 5% de l’ import total
sempre i quan facin ús del
Casal Municipal en l’horari
fins les 15h.

3)   Les famílies que disposin
de carnet de família
monoparental tindran una
bonificació del 10%, sigui quina
sigui la modalitat
d’inscripció.

no aplicables fora de termini

Organitza:

gestió TELEMÀTICA: 

PAGAMENT:

descarregar I oMPLIr FORMULARIS 
 (pdf editables) DES DE:

www.quart.cat
consulteu l'aplicació correcte de
descomptes si és necessari.

pOSSIBILITAT DE FER PAGAMENT EN
DOS TERMINIS:
          50% ABANS 25 MAIG
          50% ABANS 25 JUNY
no es contempla la possibilitat de 
 contractar dies aïllats. 
L'import de les inscripcions no es
retornaran un cop abonades.
enviar DINS TERMINI  a
anna@totoci.net JUNTAMENT AMB
JUSTIFICANT DE PAGAMENT.

inscripció no vàlida sense pagament.

PLACES LIMITADES. PER ORDRE
INSCRIPCIÓ. AMB PREFERÈNCIA  PER
EMPADRONATS/DES.

retornar la documentació
signada i el resguard de
pagament abans 25 de maig. 

Gestiona:

Inscripcions:
Del 17 al 25 de maig

972 244 645 (de 9 a 13H)

requisits:

PREUS:

CONSULTES:
Més informació aL E-MAIL:
ANNA@TOTOCI.NET


