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Condicions econòmiques 
 
El preu dels i les participants inscrits és de:   
De 9 a 13h: 70€ per setmana  
De 9h a 15h: 124€  
dE 9h a 17h: 138€  
 
Aquest preu inclou:  

- El material per les activitats  
- L’assegurança dels infants 
- El cost de les activitats, sortides i transports.  
- El servei de càtering (pels infants inscrits al torn complert) 

 
Forma de pagament:  
 
Pagament total casal: La quota total s’abonarà mitjançant transferència bancària abans 
del 12 de juny del 2022 al número de compte de l’entitat organitzadora. (IQUEMBU 
S.L.). 

Nombre de compte: ES73 2100 8630 4802 0011 7858 

 Concepte: Nom complet de l’infant + estiu Sedeta INFANTIL 
Concepte: Nom complet de l’infant + estiu Sedeta JUVENIL 

 
És imprescindible enviar una còpia del rebut de pagament  bancari per poder 
participar a l’activitat, sigui a través d’un correu electrònic (casalinfantil@sedeta.com 
i/o espaijove@sedeta.com ) o lliurant-lo l’equip educatiu. 
 
En cas que durant el més de Maig el Centre Cívic La Sedeta estigui obert al públic 
podreu formalitzar les gestions presencialment sempre que les mesures de l'estat 
d'alarma ho permetin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMATIVA D’INSCRIPCIÓ ESTIU 2022 

CASAL D’ESTIU INFANTIL LA SEDETA 

CASAL D’ESTIU JUVENIL LA SEDETA 
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Procés d’inscripció 

Pas 1: Pre-reserva la teva plaça a partir del 23 d'abril a la web de la campanya de vacances de 

l’ajuntament de Barcelona (web: t'estiu molt) 

 Pas 2: Rebràs un correu de l’entitat confirmant la reserva i els passos a seguir per formalitzar 

la inscripció.  

*Aquest mail no és automàtic i el rebràs a partir del dilluns 24 d’abril.(casalinfantil@sedeta.com)  

* Si has aconseguit plaça per l’aplicatiu del web t’estiu molt no et preocupis que tens la plaça assegurada.   

Pas 3: Formalitza la inscripció presencialment al Centre Cívic La Sedeta.(no cal cita prèvia)  

Com cal formalitzar la inscripció?  
 

Documentació necessària per a la matriculació: 
- Full d’inscripció (cal signar tots els apartats) 
- Fotografia de carnet 
- Fotocopia del carnet de vacunes  
- Fotocopia de la targeta sanitària (Catsalut o mútua) 
- Fotocòpia del DNI/Passaport de la mare/pare o tutor/a legal 
- Comanda samarreta 
- 20€ matrícula en efectiu (es restaran de l’import total de la quota) 

 
Data límit per entregar documentació i 20€ de matrícula: 13 de Maig  
Data límit per fer el pagament total: 12 de juny  

 
La inscripció no es considera vàlida fins que no s’hagi efectuat el pagament de la 
matrícula, el pagament total de l’activitat i lliurat  tota la documentació degudament 
signada. 

Horari d’atenció inscripcions: 

De dilluns a dijous.  

 Matins: de 10h a 13:30h 

 Tardes: de 17h a 19h  

Anul·lació d’inscripcions 
  
Les baixes o anul·lacions d’inscripcions que es produeixin a meitat de torn no tindran 
dret al retorn de l’import pagat. 
 
Les baixes o anul·lacions d’inscripcions que es produeixin:  

 
1) Abans de 15 dies de l’inici de l’activitat tindran dret al retorn del 80% de 

l’import abonat. 

mailto:casalinfantil@sedeta.com


 

 

3 

2) Entre 15 dies i 5 dies abans de l’inici de l’activitat tindran dret al retorn del 20% 
de l’import abonat.  

3) Si la baixa o anul·lació de l‘activitat es comunica entre els 5 dies i el dia abans 
de l’inici de l’activitat no es tindrà dret a cap retorn. 

4) En cap dels casos es retornaran els 20€ de matrícula.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Normativa de l’activitat 
 
Cal seguir les indicacions de l’equip educatiu; respectar els horaris establerts, 
participar activament de les activitats i contribuir al bon desenvolupament d’aquestes. 
 
Cal respectar les normes bàsiques de convivència grupal. Cal respectar l’equipament i 
materials que s’utilitzen durant l’activitat.  
 
En cas que s’incompleixi un d’aquests punts, els i les organitzadores es reserven el dret 
d’expulsió del/la participant. En cas d’expulsió no es retornarà l’import de la inscripció.  
 
Els i les organitzadores no es fan responsables de la pèrdua o deteriorament d’objectes 
personals. 
 
Es prega informar els educadors en cas que algun dia no vingui la persona habitual a 
recollir el fill/filla.  
 
Es prega puntualitat a l’hora de recollida dels infants en acabar l’activitat.  En cas que 
es produeixi un retard a l’hora de la recollida, s’abonaran 10€ en funció de despeses 
d’ampliació d’hores de l’equip educatiu. 


