Preus 2022
Preus per setmanes
Matí
Matí + menjador
Matí + tarda

Fills d’abonats 20% dte.
61,80 €

49,44 €

106,70 €

85,36 €

89,20 €

71,36 €

133,00 €

106,40 €

Tarda

28,00 €

22,40 €

Menjador + tarda

72,90 €

58,32 €

Acollida (matí, migdia i tarda) 1h/5 dies

16,30 €

13,04 €

Matí + menjador + tarda

Preus puntuals
Acollida 1h/dia puntual

4,20 €

Menjador puntual 1 dia

12,00 €

Devolució 1 dia de menjador, avisant 24 h abans

5,30 €

Sortida temàtica / migdia

15,80 €

Sortida lúdic-esportiva / tot el dia

28,20 €

Reserva i pagament
1 En el moment de la inscripció s’abonarà la quantitat de mínim 20 € en funció dels serveis contractats, en
concepte de paga i senyal (pagament en efectiu o targeta).
2 La resta de pagaments es faran a través de la domiciliació bancària a partir del 20 de juny.
3 En el cas de cancel·lació de la reserva del Campus, el Complex no es retornarà l’import pagat en concepte de
reserva del servei.
Devolucions i canvis
4 En cas de no poder assistir al Campus d’estiu per motius justificats (malaltia o lesió), es retornarà el 50% de
l’import, si la baixa es comunica 24 hores abans de l’inici de l’activitat i sempre que es porti un justificant
mèdic.
5 No es retornarà cap import en qualsevol altre cas ni concepte llevat del supòsit anterior.
6 En cas de canvi de setmana s’entendrà que és una baixa de la setmana reservada i per tant s’aplicarà l’exposa’t en el punt 3.
Descomptes i bonificacions
1 Els fills/es dels abonats gaudeixen d’un 20% de descompte, vàlid per a abonats que han estat donats d’alta
abans del 30 d’abril i que romanguin actius durant el servei.
2 Les famílies que inscriguin més d’un/a fill/a al Campus es beneficiaran d’un 5% de descompte amb aplicació
a partir del segon/a fill/a.
3 Les famílies que inscriguin als/les seus/seves fills/es a més de dues setmanes consecutives tindran un 3% de
descompte a partir de la tercera.
Els descomptes no seran acumulables, prenent com a referència el que més afavoreixi a l’usuari.
En el cas de no ser setmana complerta, es calcularà la part proporcional de la setmana activa.
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