INFORMACIÓ

INFORMACIÓ

LLISTAT ADMESOS
24 al 25 de maig
FORMALITZACIÓ PLAÇA
28 al 31 de maig
CRITERIS D’ADMISSIÓ
*Per ordre d’inscripció
*Jove participant empadronat a Sant
Lluís
*En cas de pares separats, que un dels
dos estigui empadronat a Sant Lluís
*Haver cursat primària al CEIP Sant
Lluís
*Jove usuari del Molí de Baix
*Conciliació laboral
*De fora poble
FORMALITZACIÓ DE LA PLAÇA
I RECOLLIDA DE CARPETES
28 al 31 de maig
En el Molí de Baix
Horari: 8.00 a 14.00 hores
Presentar:
*copia ingrés al c/c del Càmping Atalaia
*fotocopia de la targeta de Seguretat
Social del participant
*fotocopia del DNI del participant
*full d’autorització del tutor/a
*necessitats educatives especials
*observacions saludables (al·lèrgies,
toma
de
medicaments,
tolerància
aliments, etc.)
Quota:
*Ingrés al c/c de Joventut –
Ajuntament de Sant Lluís
IBAN: ES47
C/C 2100 0772 12 0200081728
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70 €
Concepte:
“COLÒNIES D’ESTIU”
Amb el nom del o de la participant
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