TERMES I CONDICIONS
Els inscrits a l’Espai Lleure accepten els següents termes i condicions sense cap reserva.

1-

CALENDARI
• L’Espai Lleure és un servei destinat a cobrir horaris extraescolars, d’acord amb el calendari escolar;
romandrà tancat en les dates fixades al calendari laboral i pel decret dels dies festius de la Parròquia
d’Escaldes-Engordany.

•

Dies de vacances:

1r torn

2n torn

2-

3-

DL.

DT.

DC.

DJ.

DV.

24/12

25/12

26/12

27/12

28/12

8.45h-15.30h

FESTIU

FESTIU

8.45h-20.30h

8.45h-20.30h

31/12

01/01

02/01

03/01

04/01

8.45h-15.30h

FESTIU

8.45h-20.30h

8.45h-20.30h

8.45h-20.30h

PREUS PÚBLICS
• Els preus quedaran fixats anualment i publicats al BOPA.
INSCRIPCIONS I ADMISSIONS
Tenint en compte que el número de places és limitat les inscripcions s’hauran d’ajustar al següent
calendari:

•

DL.

DT.

DC.

DJ.

DV.

DS.

DG.

03/12

04/12

05/12

06/12

07/12

08/12

09/12

10/12

11/12

12/12

13/12

14/12

15/12

16/12

17/12

18/12

19/12

DIES D’INSCRIPCIÓ

MODALITAT

LLOC I HORA

per infants inscrits a l’Espai
lleure durant el curs

Online
Presencial
Online

www.e-e.ad
Espai Lleure 1 – de 9h – 16h
www.e-e.ad

Presencial

Espai Lleure 1 – de 9h – 16h

Online

www.e-e.ad

Online

www.e-e.ad

Presencial

Espai Lleure 1 – de 9h – 16h

Online

www.e-e.ad

Online

www.e-e.ad
Espai Lleure 1 – demanar hora al 890 887
Espai Lleure 2 – demanar hora al 890 880

per infants censats a
Escaldes-Engordany
per infants censats a
Escaldes-Engordany
obertes a tothom
obertes a tothom

obertes a tothom

•

Presencial

Els pares o tutors dels infants es comprometen a respectar els dies d’inscripció segons el seu cas.
De no ser així el Comú es reserva el dret d’admissió.

4-

5-

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Abans de que s’acabin les inscripcions s’haurà de fer arribar la següent documentació a l’Espai Lleure:
•

Fotocòpia de l’assegurança extraescolar.

•

Full de Protecció de dades i drets d’imatge degudament omplert i signat.

•

Full de Custòdia i recollida degudament omplert i signat.

MODALITATS DE PAGAMENT I BAIXES
•

El pagament de vacances escolars es farà en efectiu o tarja de crèdit a l’Espai Lleure 1 en el moment
de la inscripció o per tarja de crèdit si es fa la inscripció online.

•

Demandes d’anul·lació d’inscripcions: cal posar-se en contacte amb l’Espai Lleure. A les demandes
d’anul·lació que es presentin una vegada formalitzada la inscripció s’aplicarà els criteris següents en
relació al reemborsament del imports de subscripció:
1) Sol·licitud d’anul·lació presentada fins el darrer dia de subscripció: reembossament del 100% de
l’import de subscripció.
2) Sol·licitud d’anul·lació presentada després del darrer dia de subscripció: reembossament del 75%
de l’import de subscripció, sempre que s’acompanyi el justificant corresponent.

6-

SERVEIS I HORARIS
En vacances escolars l’Espai Lleure ofereix:

7-

8-

1

Guarderia:

de 07.45h a 08.45h

Necessita d’un mínim de 10 inscrits per poder donar el servei.

2

Activitats:

de 08.45h a 18.30h

Servei obligatori per poder contractar qualsevol dels altres.

3

Dinar:

de 13.00h a 15.00h

4

Ludoteca:

de 18.30h a 20.30h

QÜESTIONS MÈDIQUES
• En cas de febre, a 38ºC axil·lar, es trucarà als pares perquè vinguin a buscar el seu infant.

•

En cas que l’infant hagi passat una malaltia contagiosa es demanarà un certificat mèdic perquè
pugui tornar a l’Espai Lleure.

•

Per administrar qualsevol medicament es necessitarà obligatòriament l’autorització dels pares
acompanyada de la recepta mèdica i es seguirà estrictament la posologia indicada.

•

En cas d’urgència mèdica, i sempre i quan no es localitzi als pares, el personal de l’Espai Lleure
podrà prendre qualsevol decisió medicoquirúrgica que calgués adoptar i sempre sota orientació
facultativa.

•

L’infant inscrit a l’Espai Lleure no ha de patir cap contraindicació mèdica per la pràctica de
l’activitat.

•

En cas de d’al·lèrgia alimentària és obligatori portar el certificat mèdic oficial a l’Espai Lleure abans
que s’acabi el període d’inscripció.

SORTIDES I ACTIVITATS
L’Espai Lleure realitzarà diverses sortides, la inscripció a l’Espai Lleure implica l’autorització de les dites
sortides com una part més de la programació d’activitats. El personal de l’Espai Lleure informarà a les
famílies de cada sortida que es porti a terme.

