'ESTIU
VIUA LALBISBAL

ESTIU 2022

ACTIVITATS DE LLEURE
PER A INFANTS I JOVES

CASAL | AIXEQUEM EL TELÓ!
del 27 de juny al 12 d'agost

de I3 a 2n ESO

Escola Empordanet

Aquesta activitat té per objectiu endinsar la mainada i jovent al món de les arts
escèniques. Durant el casal prepararan tot el necessari per a la creació d’una
companyia teatral i seran responsables i protagonistes de tot el procés: decorat,
representació, cartellera, attrezzo...

Preus i opcions d'inscripció Places: 90
Matí
Matí + servei de menjador de 8.30 a 15.00h

5 setmanes

Per setmanes

268 €
388 €

57 €
81 €

Inclou àpat i monitoratge

El servei despertador (de 8.00 a 8.30 h ) s'oferirà si hi ha un mínim d'inscrits.
S'estableix una entrada relaxada de les 8.30 fins les 9.00 h que serà quan s'iniciï l'activitat.

possibilita el pagament únic o fraccionat | Activitats no reemborsables
Opcions de pagament EsConsultar
condicions de cancel·lació al moment de la inscripció.

Únic

Import íntegre de l'opció escollida

abans del 22 de juny

Fraccionat

2 pagaments. Cadascun d'ells correspon al
50% de l'opció escollida

1r pagament en el moment de la inscripció
2n pagament abans del 22 de juny

Hi ha la possibilitat de tramitar un ajut per a la participació a aquesta activitat. Consulta la web municipal. Termini 19 de maig.
Descompte del 10% de l'import de l'activitat, per a germans, per a famílies nombroses i famílies monoparentals (caldrà l'acreditació en el moment de la inscripció).
Aquests descomptes no són aplicables si la unitat familiar és beneficiària d'un ajut per a la participació als casals d'estiu 2022.

Opcions d'inscripció

El període per a formalitzar la inscripció és del 12 al 26 de maig

Es prioritza per via telemàtica: gesplai.org/FormularisOnLine/FormulariInscripcio1.aspx?id=994&tk=8D21029B9C
Possibilitat de fer la inscripció presencial el 13 de maig de 17.00 a 20.00 h i el 14 de maig de 10.00 a 13.00 a les Escoles Velles
(edifici esquerre).
En el cas que alguna família tingui dificultats per a la tramitació electrònica o per la disposició de connexió pot dirigir-se als
equipaments municipals: Ajuntament Vell, Escoles Velles i Pavelló Municipal d'Esports.

Qui gestiona el casal Centre d'Esplai La Bisbal
Algunes activitats que s'inclouran al casal
·Manualitats d’escultura
·Jocs de mímica i dansa.
·Dinàmica de terrisseria i taller amb fang
·Tallers i activitats vinculades a la Fira de Circ de la Bisbal
·Representació teatral a les famílies

Altres informacions d'interès
L'organització de l'activitat s'ajustarà a la normativa establerta per la Direcció General de Joventut.
Es realitzarà una reunió informativa abans de l'inici de l'activitat per a les famílies. Es comunicarà la data i horari per correu electrònic.

