
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. 

 CALENDARI

En cas de febre, a 37,5ºC 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.

 QUESTIONS MÈDIQUES

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.

 SORTIDES

BAIXES
 Demandes d’anul·lació d’inscripcions: cal posar-se en contacte amb l’Espai Lleure.

 INSCRIPCIONS
El Comú reservarà uns dies d'inscripció pels infants usuaris de l'Espai Lleure durant el curs, després uns altres dies per
infants censats a Escaldes-Engordany i finalment s'oferiran les places restants a infants censats a altres parròquies. Les
dates de cada període es publicaran a la pàgina web comunal.

Ens el cas d'inscriure's fora de termini la inscripció quedarà anul·lada i es procedirà a fer el retorn de l'import pagat. En
aquests casos caldrà tornar-se a inscriure en els dies que pertoquen per tal de poder tenir la plaça. 

TERMES I CONDICIONS
E S P A I S  L L E U R E

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


