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 Per a més informació i inscripcions en el Poliesportiu
de dilluns a dimecres de 16 a 19 hores, i dimarts de 9:30 a 12:30 hores.

Tels:  93 791 13 58 / 687 45 98 96
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ESCOLA

ESCOLA

GIMNASTICA

artistica



ESCOLAGIMNASTICAartistica
INICIACIÓ
P3, P4,P5 i 1r
Dimarts i dijous de 17:00 a 18:30 h. 
Empadronats 36,08€.  No empadronats 45,36€

ESCOLA
DE DANsA
Des de    1r fins a 5è
Dimarts i dijous de 18:30 a 19:30 h. 
Empadronats 31,96€. No empadronats 35,05€
Des de    6è fins a 4t ESO
Dimarts i dijous de 19:30 a 20:30 h. 
Empadronats 31,96€. No empadronats 35,05€
- Des del 26 de maig al 14 de juliol, cal fer la preinscripció per a la temporada 2017-2018.
- Tots els alumnes que hagin estat inscrits a la temporada 2016-2017 també hauran de realitzar la pre-
 inscripció.
- Les activitats començaran el 12 de setembre a l’ horari establert.
- En cas que no hagués el mínim d’ inscripcions exigides per grup, us comunicarem per telèfon 
  l’ anulació de l’ activitat.
- A partirdel 14 de juliol no s’ agafaran més inscripcions.
- Un cop feta la preinscripció si voleu donar de baixa ho haureu de comunicar mitjançant una
  instància a l’ Ajuntament abans del 25 d’agost.
- Totes les activitats tenen una quota d’inscripció de 21,65 € que es cobrarà mitjançant rebut bancari
  durant el mes de setembre.
- Les preinscripcions s’ entregaran al Pavelló Toni Sors de dilluns a dimecres de 16:00 a 19:00
   hores i dimarts de 9:30 a 12:30 fins al 21 de juny i de 9:00 a 11:00 i de 15:00 a 16:00 des del 
   26 de juny al 14 de juliol.
- El formulari d’ inscripcions es pot recollir al Pavelló Toni Sors o descarregar-lo a la pàgina web de
  l´Ajuntament www.svmontalt.cat
- Descompte del 15% per família nombrosa o monoparental (caldrà lliurar fotocòpia del carnet).
- La família amb un fill amb NEE (necessitats educatives especials) es considerà com a família
  nombrosa. Caldrà lliura la documentació corresponent que ho acrediti.

ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAESCOLARS

PERFECCIONAMENT 1
2n, 3r i 4t

. 

* Els divendres seran destinats a les gimnastes que competiran durant la temporada.

PERFECCIONAMENT 2
Des de 5è fins a l’ESO
Dilluns, dimecres i divendres* de 18:30 a 20:30 h. 

Dilluns, dimecres i divendres* de 17:00 a 19:00 h. 

Empadronats 43,30€. No empadronats 52,58€

Empadronats 43,30€. No empadronats 52,58€

* Els divendres seran destinats a les gimnastes que competiran durant la temporada.




