Colònies d’estiu artístiques
Xamfrà 2019
● Què farem?

● On?

→ Gaudir fent música, teatre i dansa.

A la Masia Els Clapers.

→ Passar-ho bé.

Una casa completament al mig del bosc,
entre Artés i Santa Maria d’Oló.

→ Jugar i fer tallers sempre amb grup.

● A qui s’adreça?
A nens i nenes nascuts entre el 2003 i
2010.
(De 3r de primària a 4t d’ESO).

● Quan?
Del 15 al 19 de Juliol del 2019.
Marxarem el dilluns 15 al matí i tornarem
el divendres 19 de juliol a la tarda.

S’hi pot apuntar tothom, vingui a Xamfrà
durant el curs escolar o no.

● Quant costa?
260€ 
(Inclou el transport)
(Caldrà portar el dinar del primer dia).

● Qui ho organitza?
Xamfrà, Centre de Música i Escena del
Raval.

Les sol·licituds d’ajuts econòmics les
podreu fer del 27/4/19 al 15/5/19.

● Quan tindrem més detalls?
Durant el mes de juny es farà una reunió
a Xamfrà amb les famílies dels nens i
nenes inscrits en la que es donaran els
detalls (què cal portar, planificació diària,
equip de monitors i monitores….).

L’equip estarà format per professors de
tallers de Xamfrà i també per altres
monitors/es titulats.

● Com em puc inscriure?
De moment podeu fer una reserva de
plaça omplint formulari onlineque
trobareu a la web de Xamfrà amb les
dades necessàries (www.xamfra.net
).
Un cop realitzat rebreu un correu
electrònic confirmant la plaça i
indicant-vos quan podeu venir a Xamfrà
per entregar la documentació i signar els
permisos corresponents.
Des del moment en que rebeu aquest
correu electrònictindreu 15 dies per
realitzar el primer pagament, d’un total
del 50% del cost.
En cas d’indicar que demaneu beca, no
caldrà que pagueu res fins la resolució
d’aquesta.
El 50% restant de l’import l’haureu
d’ingressar abans del dia 1 de juliol.

● Com em puc posar en
contacte amb l’equip
organitzador?
Per qualsevol dubte podeu escriure a
estiu.xamfra@gmail.com
També podeu trucar al 934419151de
dilluns a dijous entre les 17:00h i les
20:00h.
L’adreça de Xamfrà és c/de les Tàpies, 9.
Persona de contacte: Anna Jordana

● Quina documentació he de
portar per a la inscripció?
→ 
Fotocòpia de la targeta sanitària
→ Fotocòpia del carnet de vacunacions
→ Fotografia mida carnet(si el nen/a
assisteix als tallers de Xamfrà durant el
curs no és necessària)

● Puc anul·lar la meva
inscripció?
Des del moment en que rebeu el correu
confirmant la inscripció tindreu un 
màxim
de 15 dies per anul·lar-la
.
Posteriorment estarà fora de termini i
només tornarem un 50% de l’import si es
comunica la baixa abans del 1 de juliol.
Més tard ja no es retornarà cap concepte.
En cas que hi hagués alguna causa major
justificada que obligués a fer aquesta
cancel·lació us podeu posar amb contacte
amb nosaltres per parlar-ne.

● Com puc fer el pagament?
Per transferència al compte corrent:
ES18 2100 3275 2122 0006 4746
Al concepte haureu d’indicar “Estiu (nom i
cognom del nen/a)”
Exemple: “Estiu Anna Jordana”

T’HI ESPEREM!

