CREEM I CONSTRUÏM?

MELIANA, DEL 2 AL 20 DE JULIOL DE 2018

INSCRIPCIONS:
DIES 30, 31 DE MAIG I’1 DE JUNY DE 2018
DIMECRES 30 I DIJOUS 31 DE MAIG DE 9.00 A 14.00 H I DE 16.30 A 20.00 H
DIVENDRES 1 DE JUNY DE 9.00 A 14.00 H
INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA (PLAÇA DE LA CULTURA, 4 DE MELIANA)
FITXA DE MATRÍCULA I MÉS INFORMACIÓ A WWW.IMCMELIANA.COM

PREUS:

Matrícula única

(Preu únic per les 3 setmanes i per xiquet)

50 € per xiquet
80 € dos germans
100 € tres germans
120 € quatre germans

OFERTA DE PLACES

Enguany únicament s’admetran les matrícules corresponents a
les places ofertades. Que són:
• 147 places d’Infantil (3,4 i 5 anys) per a l’Escola Estiu
• 273 places de Primària (de 1r a 6é) per a l’Escola Estiu
• 52 places (1r i 2n ESO) per a l’Estiu Urbà
• 55 places (a partir de 3r ESO) per al Voluntariat Jove

Menjador 22 €

(Preu per setmana completa.
De dilluns a divendres per xiquet)

Escola Matinera 15 €
(Preu de les 3 setmanes per xiquet)

Material 5 €

(Preu per xiquet o xiqueta)

Documentació

• Fitxa de matrícula
• Fotografia de tamany carnet
• Rebut de pagament bancari
• Fotocòpia del SIP
Podeu descarregar la fitxa
de matrícula a
www.imcmeliana.com

Activitats
• Jocs esportius
• Tallers
• Dansa
• Audiovisuals
• Grans jocs
• Jocs de taula
• Jocs populars
• Jocs d’aigua i piscina

Lloc:
CEIP EL CRIST DE MELIANA I
POLIESPORTIU MUNICIPAL

Criteris d’admissió:
Si el nombre de peticions de matrícules supera les places
ofertades en cadascuna de les activitats, s’aplicaran els
següents criteris de preferència:
1) Unitat familiar o progenitor custodi empadronats a Meliana.
En primer lloc, tindran preferència els sol·licitants de plaça, la
unitat familiar o el progenitor custodi dels quals, estiguen
empadronats a Meliana.
2) Germans que tinguen plaça confirmada en l’Escola Estiu,
Estiu Urbà o Voluntariat.
Cas que aplicat el criteri 1) de preferència continuen existint
places no adjudicades definitivament, tindran preferència
aquells que tinguen germans amb plaça ja confirmada en
qualsevol de les altres activitats.
3) Domicili laboral del pare, mare o tutor legal a Meliana.
Cas que aplicats els criteris 1) i 2) de preferència continuen
existint places no adjudicades definitivament, tindran
preferència els sol·licitants de plaça, el pare, mare o tutor legal
dels quals, tinguen el seu domicili laboral a Meliana.
Si fora necessari, es demanarà la documentació que acredite els
criteris anteriors.
Si una vegada cobertes les places amb els criteris anteriors hi
hagueren places lliures, la preferència serà establida pel
número de registre d’entrada de presentació de matrícula.
Igualment, les situacions d’empat es dirimiran pel numero de
registre d’entrada de presentació de la matrícula, tenint
preferència el que primer va presentar en el registre la seua
sol·licitud.
Devolució de taxes
La taxa de matrícula, menjador i matinera són una reserva de
plaça i no tenen opció a devolució.
Només tindran dret a la devolució de l’import abonat, una
vegada cobertes les places ofertades, les que queden fora.

Horaris:
8.00 / 9.30 h

ESCOLA MATINERA

9.30 / 10.00 h

ENTRADA I ESPAI SA

10.00 / 13.30 h

ACTIVITATS I JOCS

13.30 / 14.30 h

MENJADOR

