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AJUNTAMENT DE ROSES | ESPORTS, FESTES I JOVENTUT
PREINSCRIPCIONS DE L’11 AL 15 DE MAIG
INFORMACIÓ AL TEL. 972 15 00 33

CASALET
DATES:
JULIOL I AGOST
LLOC DE REALITZACIÓ:
CEIP ELS GRECS
EDATS:
de 3 a 12 anys
ACTIVITATS RECREATIVES:
jocs, manualitats, tallers, danses, cançons, piscina…
HORARIS:
de 10 h a 13 h i de 16 h a 19 h. Servei d’horari especial de 9 a 10 h i servei de menjador

CASAL ESPORTIU
DATES:
JULIOL I AGOST
LLOC DE REALITZACIÓ:
PAVELLÓ POLIESPORTIU
EDATS: de 7 a 14 anys
ACTIVITATS ESPORTIVES:
voleibol, handbol, futbol, bàsquet, tennis, piscina, bàdminton, windsurf, vela…
HORARIS:
de 10 h a 13 h i de 16 h a 19 h. Servei d’horari especial de 9 a 10 h i servei de menjador

QUOTES CASALS
Matrícula, per mes o quinzena

30,90 2

Quota d’activitats, per mes

96,10 2

Quota d’activitats, quinzena

56,75 2

Suplement horari especial, per mes

39,30 2

Suplement horari especial, per quinzena

25,75 2

Quota menjador per dia

5,05 2

INSCRIPCIONS
Les inscripcions dels casals municipals constaran de tres fases:
1. Preinscripció (de l’11 al 15 de maig)
2. Inscripció (del 18 de maig al 5 de juny)
3. Pagament (dintre del termini indicat en el rebut)

Període de preinscripció
Dates: de l’11 al 15 de maig
Lloc: Pavelló Poliesportiu Municipal
Horari: de 9 a 14 h
Procediment: es donarà un número d’ordre, el full d’inscripció amb la fitxa de salut i les corresponents autoritzacions, i s’indicarà el dia que hauran de formalitzar la inscripció definitiva.
La preinscripció no suposa una reserva de plaça. La reserva de plaça serà efectiva el dia que
es realitzi el pagament de la quota corresponent.
Període d’inscripció
Dates: del 18 de maig al 5 de juny
Lloc: Pavelló Poliesportiu Municipal
Horari: de 9 a 14 h
Procediment: el dia que s’ha indicat en la preinscripció hauran de portar, a les oficines del
Departament d’Esports, Festes i Joventut del Pavelló Poliesportiu, el full d’inscripció degudament emplenat, la fitxa de salut, les autoritzacions signades i la fotocòpia de la targeta sanitària. S’entregarà el rebut amb la quota de la inscripció realitzada per anar a pagar al banc.
Pagament
En el termini establert s’haurà d’efectuar el pagament. Si no es fa el pagament en el termini
corresponent es perdrà la plaça. Es comprovarà d’ofici.
EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
› Estaran exemptes de les taxes d’activitats les persones a les quals el Departament de Benestar Social i Família estigui realitzant una intervenció en el nucli familiar o quan els ingres sos de la unitat familiar siguin inferiors al salari mínim interprofessional que s'estableixi per
a cada any multiplicat per 1,5.
› S’estableix l’exempció de la matrícula dels casals per als titulars de carnet de família nombrosa, per als fills i/o filles de persones vídues i per als menors que viuen en una família monoparental.
› S’estableix una bonificació del 20 % en totes les quotes d’activitats dels casals, per als titulars
de carnet de família nombrosa, per als fills i/o filles de persones vídues i per als menors que
viuen en una família monoparental, llevat de la quota de menjador. S’entén per família monoparental la que està formada pel pare/mare sol/a amb infants, sempre que convisquin amb
aquell o aquella i en depenguin econòmicament de forma exclusiva.
› 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.
› La matriculació en els casals municipals suposarà una reserva de plaça i, en cas de renúncia,
no es farà la devolució de l’import pagat en concepte de matrícula.

