NORMATIVA D’INSCRIPCIÓ PORTA PETITA – CURS 2016/2017

La Porta Petita és un espai de trobada, relació i convivència per a totes aquelles famílies
amb infants d’1 a 3 anys, on es comparteixen estones de joc, d’experimentació i
d’estimulació amb propostes d’activitats i materials diferents.
Horari: Divendres, de 17h a 19h.
Lloc: Casal Infantil Urgell, 2a planta.
Es prega puntualitat per afavorir el correcte desenvolupament de les activitats i
propostes previstes.
Quan inscriure’s?
Els dilluns previs a la realització de l’activitat, a partir de les 9h del matí, tan si tenen
l’abonament de 10 sessions (27,90 euros) com si volen el tiquet puntual (3,40
euros/sessió).
Com inscriure’s?
1- Per correu electrònic
La inscripció es formalitza a través d’un missatge a portapetita@ccurgell.cat Aquest s’ha
d’enviar a partir de les 9h del matí. Les sol·licituds que arribin abans d’aquesta hora no
seran vàlides.
En aquest correu electrònic hi ha de constar:
-

El nom de l’infant

-

El nombre d’acompanyants

-

El codi de l’infant (identificació assignada a cada participant en anteriors
inscripcions).

En el cas de no disposar d’aquest codi, hi ha de constar la següent informació:
-

Nom, data de naixement i edat de l’infant

-

Nom de l’acompanyant adult

-

Telèfon de contacte

-

E-mail

-

Adreça completa

En el correu electrònic que envieu només es permet inscriure integrants del mateix nucli
familiar, de tal manera que en un sol correu no es poden inscriure altres infants, sinó
que cal que s’enviï un altre missatge per separat.
Al dia de l’activitat cal passar per la recepció del Centre Cívic el tutor legal a signar les
autoritzacions pertinents.
El fet d’enviar el correu electrònic no garanteix la possessió de la plaça de cara a
l’activitat, sinó que cal esperar el correu electrònic de confirmació. L’assignació de les
places es fa seguint l’estricte ordre d’arribada dels missatges a la safata d’entrada.
En el cas de no poder assistir finalment a l’activitat, s’ha d’avisar amb la màxima
antelació possible. El fet de no avisar en 3 ocasions suposa la pèrdua de plaça en cas
de properes inscripcions a la Porta Petita.
2- Presencial
També es pot fer la inscripció presencialment a la recepció del Centre Cívic, en el termini
descrit anteriorment. En cap cas, es podrà fer per via telefònica.

