TERMES I CONDICIONS
Els inscrits a l’Espai Lleure accepten els següents termes i condicions sense cap reserva.
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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.
•
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PREUS PÚBLICS
Els preus quedaran fixats anualment i publicats al BOPA.

•

REGLAMENTACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE DADES
• El Reglament intern de l’Espai Lleure íntegre està publicat al BOPA, número 024, any 21, del 25 de
març del 2009.
•
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Les dades contingudes en el dossier han de ser exactes i actualitzades si s’escau pels pares o tutors
de l’infant al llarg del curs.

INSCRIPCIONS I ADMISSIONS
• Per a la preinscripció dels menors, tenint en compte que el número de places és limitat, s’ha de
reunir les següents condicions:
1. Que l’infant estigui censat a Escaldes-Engordany, com a mínim, amb un dels pares.
2. Que els pares treballin durant les hores que l’Espai Lleure ofereix el servei.
3. Que la recollida de l’infant sigui factible:
- Col·legis Sant Ermengol i Janer: la recollida es farà a la parada d’autobús Esteve Albert.
- Escola Francesa: la recollida es farà a la parada d’autobús Pont dels Escalls.
- Escola Andorrana, Espanyola i Sagrada Família: la recollida es farà a les escoles.
•
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Els horaris del curs escolar, són els següents: de dilluns a divendres, de les 16.30h. a les 20.30h.

En el moment de la preinscripció s’haurà de fer efectiu el pagament d’una bestreta de 30€. Aquesta
serà descomptada de la primera mensualitat, que es facturarà al mes de setembre.

MODALITATS DE PAGAMENT I BAIXES
• La facturació dels Espais és mensual. Aquesta mensualitat és la suma de totes les setmanes lectives
del curs dividit en 10 mesos (de setembre a juny). Les vacances escolars no estan incloses.
•

Per donar de baixa a un infant s’ha d’avisar 15 dies abans que acabi el mes. Una vegada facturat el
mes corrent, en cap cas es retornaran els diners.
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SOBRE EL FUNCIONAMENT
• Avisar a l’escola que l’Espai Lleure recollirà al vostre fill.
•

Si els infants venen a l’Espai Lleure en transport escolar, comunicar el número d’autobús als
monitors.

•

Comunicar a l’Espai Lleure quin dia inicia l’escola l’infant.

•

Cada dia els monitors recolliran els infants a les escoles i a les parades. És obligatori avisar a l’espai,
abans de les 16.30h si no s’ha de recollir el vostre fill.

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.
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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.
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MATERIAL NECESSARI
Què ha de portar l’infant cada dia?
• El berenar en una bossa marcada amb el nom
• Un impermeable a la motxilla
Què s’ha de deixar a l’espai durant tot el curs?
• Una muda completa de recanvi a la seva taquilla
• Un paquet de tovalloletes (pels infants de l’Espai Lleure 1)
• Unes sabatilles per estar a l’espai (pels infants de l’Espai Lleure 2)
NOTA: Tot el material de l’infant ha d’estar degudament marcat amb el seu nom.

