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CASAL DE NADAL

PARC INFANTIL

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS PEL CASAL DE NADAL

› DATES:

› DATES:

1 | Quedaran exempts de pagament de matrícula:

23, 27, 28, 29 i 30 de desembre de 2011 -

23, 27, 28, 29 i 30 de desembre de 2011 -

a) Els titulars de la targeta de família nombrosa, amb el carnet de família nombrosa

2, 3, 4 i 5 de gener de 2012.

2, 3, 4 i 5 de gener de 2012.

del menor.
b) Fills/es de persones vídues, amb el certificat de defunció del progenitor/a.

› LLOC DE REALITZACIÓ:
Pavelló Poliesportiu Municipal

› LLOC DE REALITZACIÓ:
Pavelló Poliesportiu Municipal

c) Menors que viuen en una família monoparental, amb el carnet de família
monoparental del menor.
2 | Quedaran exempts de les taxes de la quota d’activitats:

› EDATS:
De 3 a 12 anys (nascuts entre els anys

› EDATS:
de 3 a 12 anys

› HORARI:
de 16.00 h a 19.00 h

› PREUS:
Entrada per dia: 3,25 €

Quota activitat: 27,85 €

› INSCRIPCIONS:
Dates: de l’1 al 14 de desembre de 2011
Lloc: Servei d’Atenció al Ciutadà de

c) les persones acollides al programa del pla de l’entorn.

3 | S’estableix una bonificació del 20% en la quota d’activitats, llevat de la quota
de menjador, per:
a) Els titulars de la targeta de família nombrosa, amb el carnet de família nombrosa

› PREUS:
Matrícula: 15,75 €

interprofessional que s'estableixi per a cada any multiplicat per 1,5.

d) les persones acollides al “Projecte de colònies per a infants saharauís”.

De 9.00 h a 13.00 h amb possibilitat de
menjador (fins a les 15 h)

una intervenció en el nucli familiar.
b) les persones amb ingressos de la unitat familiar inferiors al salari mínim

(2008 i 1999)

› HORARI:

a) les persones que el departament de Benestar Social i Família estigui realitzant

› VENDA D’ENTRADES:

del menor.

Pavelló Poliesportiu Municipal, els

b) Fills/es de persones vídues, amb el certificat de defunció del progenitor/a.

mateixos dies de realització de l’activitat

c) Menors que viuen en una família monoparental, amb el carnet de família
monoparental del menor.
4 | S’estableix una bonificació d’un 10%, en totes les quotes d’activitats, llevat de la
quota de menjador, quan s’inscriguin dos germans al mateix casal.

l’Ajuntament de Roses (SAC)
Horari: de 9.00 h a 14.00 h

LA MATRICULACIÓ EN ELS CASALS MUNICIPALS SUPOSARÀ UNA RESERVA DE PLAÇA I,
EN CAS DE RENÚNCIA, NO ES PROCEDIRÀ A LA DEVOLUCIÓ DE L’IMPORT PAGAT EN
CONCEPTE DE MATRÍCULA.

