INFORMACIÓ TALLERS D’ART
Curs 2016 - 17

GRUP

ADREÇAT A...

HORARI

INICI

DILLUNS
10:30 a 11:30 h

famílies amb infants
d’1 a 4 anys
Taller d’art per a
famílies

3 d’octubre

17:30 a 18:30 h

DIMARTS

activitat d’1 h

17:30 a 18:30h

4 d’octubre

DIMECRES
10:30 a 11:30 h

5 d’octubre

17:30 a 18:30 h

DILLUNS

4 i 5 anys
activitat d’1:30 h

17:30 a 19:00 h

3 d’octubre

DIJOUS
17:30 a 19:00 h

6 d’octubre

Taller d’art per a
Infants
DIMARTS

6 a 12 anys
activitat d’1:30 h

17:30 a 19:00 h

DIJOUS

4 d’octubre

6 d’octubre

17:30 a 19:00 h

Possibilitat d’organitzar horaris per grups concertats

PREUS El preu inclou la matrícula i el materials de l’activitat
Taller d’art per a famílies (preu1 infant + 1 adult) *
59 €/mes
160 €/trimestre
Taller d’art per a infants de 4 i 5 i de 6 a 12 anys
59 €/mes
160 €/trimestre
* En el cas que en alguna sessió concreta es volgués sumar un adult més tindria un cost de 3 € per activitat.

PREUS REDUÏTS: Família nombrosa, monoparental i aturats, així com el segon membre
d’una mateixa família:
Taller d’art per a famílies (preu 1 infant + 1 adult) *
Taller d’art per a infants de 4 i 5 i de 6 a 12 anys

54
54

€ /mes
€/mes

154
154

€/trimestre
€/trimestre
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PAGAMENTS (reserva de plaça i mensualitats)
Per reservar plaça has de realitzar el pagament de 10€ per participant mitjançant transferència
bancària al número de compte de Banc Sabadell: IBAN ES09 0081 0374 5800 0113 9623. En el
concepte de l’ingrés indiqueu taller d’art + nom i cognom del participant.
Les famíliesque es donen de baixa durant el curs i fan pagaments mensuals han d’avisar amb
un més d’antelació.
Només es consideren inscripcions formalitzades i amb plaça reservada aquelles persones que
hagin realitzat aquest pagament + omplert el formulari d’inscripció.

ANUL·LACIONS
EART es reserva el dret d’anul·lar per causa justificada algun dels tallers, essent reemborsada la
totalitat de l’import abonat en aquest cas.
Les famílies que es donen de baixa durant el curs i fan pagaments mensuals han d’avisar amb
un mes d’antelació.
EART es reserva el dret de modificar les dates i horaris dels grups depenent del número
d’alumnes matriculats. En aquest cas es comunicarà la forma de devolució de l’import abonat.

Experimentem amb l’Art
Espai EART c/ Torrijos 68
Telf. 932 17 18 77
experimentem.org / activitatsdart.org
Contacte: inscripcions@experimentem.org

