
Sport Inquiet

Activitat multiesportiva per a adolescents de 12 a 18 anys del Lluçanès

INFORMACIÓ

Inscripcions:

- Les inscripcions estan obertes fins el 17 d’octubre.

- Cal omplir la butlleta d’inscripció i l’ordre de domiciliació bancària (SEPA) i dipositar-ho juntament amb

la fotocòpia del DNI i de la targeta sanitària del jove a la bústia de l’AMPA Castell del Quer que trobareu a

l’entrada de l’Institut. També es pot entregar a la seu del Consorci del Lluçanès (c/ Vell, 3 Sta. Creu de

Jutglar, Olost).

- Les places són limitades.

- L’activitat es realitzarà sempre i quan hi hagi un mínim d’inscripcions.

Informació pràctica:

- Els dilluns i dimecres el bar del pavelló de Prats de Lluçanès estarà obert perquè els joves puguin portar-se

el dinar de casa i escalfar-lo al microones.

- La línia de transport públic permet que els joves que vulguin realitzar l’activitat a Olost puguin utilitzar el

bus que surt de Prats de Lluçanès a les 15,30h.

Pagament de les quotes:

- La quota mensual, segons els preus públics vigents, (25 € un dia / 40 € dos dies) es carregarà mitjançant

domiciliació bancària en el compte corrent que facilitin les famílies.

- El curs consta de 9 mensualitats ( octubre a juny) el mes d’octubre es cobrarà la meitat ja que es considera

que es fa una setmana de portes obertes.

- Per notificar una baixa voluntària, caldrà omplir la  Sol·licitud de baixa de l’activitat extraescolar SPORT

INQUIET i presentar-la al Consorci del Lluçanès. Les baixes voluntàries que es presentin amb posterioritat

al dia 20 del mes en curs no es faran efectives fins transcorregut 1 mes, per la qual cosa el sol·licitant haurà

de pagar la quota del mes en curs i el següent. En cap cas es podran retornar les quotes satisfetes que

corresponguin a mesos anteriors a la notificació per registre d’entrada de la baixa voluntària.

-  Els rebuts impagats tindran un recàrrec de 10 € corresponent a les despeses de devolució.
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