INFORMACIÓ PER A NOVES INSCRIPCIONS CURS 2018/2019

Les inscripcions per als nous i noves alumnes s'obriran a partir del proper dimarts 3 de
juliol.

Per obtenir la vostra plaça cal venir presencialment a l'Esbart en horari de secretaria i
portar les dades que sol·licitem a la fitxa.

Normativa de les inscripcions:
- No es poden reservar places.
- Les places s’atorgaran per estricte ordre d'arribada.
- Cada persona, a banda de les inscripcions familiars, només podrà inscriure a un alumne
que no sigui de la seva família, sempre i quan disposi de totes les dades requerides a la
fitxa.
- Un cop finalitzades les places d'un grup, s'obrirà una llista d'espera per la qual seran
necessàries les mateixes dades que a l’inscripció.
- Les baixes voluntàries, un cop fet el 1r pagament, no seran motiu de retorn dels diners.
- Els i les alumnes que acabin 2n i hagin fet l'activitat de dansa com a extraescolar a les
escoles de primària, disposaran d'un període previ a la inscripció per reservar la seva plaça
als grups de 3r, però hauran de realitzar la inscripció presencialment igual que la resta.

Un cop rebem la vostra inscripció, us confirmarem la plaça i passarem el rebut del primer
pagament a la vostra entitat bancària.
La plaça no serà ferma fins que s'hagi realitzat el pagament.

Esbart Sant Cugat
C/Vallès 51, 08172 Sant Cugat del Vallès
Telèfon: 930071060
info@esbartsantcugat.cat
www.esbartsantcugat.cat

La secretaria de l'Esbart tindrà un horari especial durant el mes de juliol:
Del 3 al 19 de juliol:
De dilluns a dijous de 10h a 13h
Dilluns i dimecres de 17h a 19.30h
L'Esbart farà vacances del 20 de juliol al 26 d'agost

Preus Andança segons grups i horaris:
Grups de P3, P4, P5 i 1r (1h setmanal): 90€ 1r pagament i 25€ mensuals d’octubre a juny.
Grups de 2n, 3r i 4t (1,5h setmanals): 105€ 1r pagament i 30€ mensuals d’octubre a juny.
Grups de 5è, 6è 1r d’ESO, 2n d’ESO i Juvenils (3h setmanals): 130€ 1r pagament i 38€
mensuals d’octubre a juny.
El preu del 1r pagament inclou la quota de soci de l’Esbart i, en alguns casos, una part del
preu total del curs.
Us recordem que la quota de soci del 2018 és de 90€, tal i com es va pactar a l’Assamblea
de Socis del 2013.

Preus grups d'adults:
Grup Mèdium 1 o 2 (1,5h setmanal): 90€ quota soci i 28€ mensuals d'octubre a juny.
Grup Sèniors (1,5h setmanal): 90€ quota soci i 28€ mensuals d'octubre a juny.
Grup Pre-Cos (3h setmanals): 90€ quota de socis i 45€ mensuals d'octubre a juny.

Altres informacions:
L’Esbart també ofereix espais de lloguer per organitzar tallers, cicles, assajos i classes
de dansa o altres disciplines.
Podreu trobar tota la informació sobre l’Esbart i Andança a www.esbartsantcugat.cat i
ens podeu seguir al facebook i a twitter.

