Àrea d’Educació, Drets Socials, Infància i Esports

FORMALITZACIÓ I PAGAMENT DE LES ACTIVITATS D'ESTIU JOVE 2022 A SANTA COLOMA
Trobareu la documentació per formalitzar la inscripció a les activitats juvenils del RXXI i del Mas
Fonollar al taulell dels equipaments i a les nostres xarxes socials.
Heu de portar:
1. Full d'inscripció: L'has d'omplir entre el 3 de maig i el 3 de juny.
2. Comprovant de pagament:
2.1. Podeu fer pagament en efectiu als taulells dels equipaments (si us plau porteu-ho just).
2.2. Podeu fer pagament per transferència als comptes corrents:

RXXI

ES92 0182 5210 2702 0246 9032

Mas Fonollar ES83 0182 5210 2602 0246 9049
Porteu si us plau la documentació al taulell dels equipaments o envieu-los per correu electrònic a
rellotgexxi@gramenet.cat o masfonollar@gramenet.cat segons sigui l'equipament al que participareu.
Informació i preu de les activitats d’Estiu Jove 2022:
 Estiu al Mas
• On: CRJ Mas Fonollar.
• Quan: Del 27 de Juny al 22 de Juliol de 10 a 14 hores (excepte els dies de sortida, que pot variar).
• Edats: de 12 a 18 anys.
• Preu: 100€ les quatre setmanes.
 Escèniques XXI
• On: Centre Cívic Fondo.
• Quan: Del 27 de Juny al 22 de Juliol de 10 a 14 hores (excepte els dies de sortida, que pot variar).
• Edats: de 12 a 18 anys.
• Preu: 100€ les quatre setmanes.
Nota:
Si has sol·licitat beca, has de fer la inscripció en el mateix termini (3 de maig al 3 de juny) i avisar en el
moment que te l'hagin atorgat.
Si la beca atorgada és parcial tens fins el dia 3 de juny a les 14h per abonar la resta de l'import, en efectiu
o per transferència i enviar el comprovant de pagament.
Las beques es podran sol·licitar mitjançant servei telemàtic, servei postal o presencial:
Departament de Gestió de Prestacions Socials
Tel. 934 624 000 ext. 3661
oficinagps@gramenet.cat
Av. Francesc Macià 41
08921 Santa Coloma de Gramenet

Plaça de la Vila, 1
08921 Santa Coloma de Gramenet

+ T 93 462 40 00
+ F 93 466 00 67
+ www.gramenet.cat

