
Benvolgudes famílies,

Volem proposar-vos una nova experiència que us pot interessar molt.

Us donem la possibilitat de poder fer ús del pati i de la piscina que muntarem
durant el casal d'estiu 2011, concretament els dissabtes i diumenges de
juliol, des de les 10 h del matí i fins a les 16 h de la tarda.

Només necessitareu moltes ganes de passar-vos-ho bé i una mica
d'organització.

Condicions per fer ús del pati i de la piscina:

- Disposar del pati i de la piscina, sense accés a cap altra instal·lació de
l'escola.

- Tot el material necessari el portaran les famílies organitzadores (tovalloles,
flotadors, bombolles, material de neteja, ...)

- És obligatori l’ús de banyador i casquet de bany.

- El pati, els lavabos i la piscina han de quedar tal com estaven en arribar a
primera hora, i les famílies usuàries es faran responsables dels possibles
desperfectes que es puguin ocasionar.

- De cada grup que ho sol·liciti hi haurà d’haver una persona responsable.
S’haurà de tenir en compte que la capacitat màxima de la piscina és de 15
persones.

- S’ha de tenir en compte que l’assegurança només cobreix els nens i les
nenes matriculats en aquesta escola.

- L'ús de la piscina i el pati s'haurà de sol·licitar amb temps a la secretària de
l’AMPA i la persona responsable haurà d'omplir un formulari amb el seu
nom, el seu telèfon i la previsió del nombre de persones que vindran.

- La recollida de claus serà divendres entre les 9 i les 10 hores i s’hauran de
retornar dilluns entre les 9 i les 10 hores. Juntament amb les claus es
donarà un full amb les instruccions d’ús de la piscina.

- Per saber-ne la disponibilitat caldrà consultar el quadrant que hi haurà al
despatx de la secretària de l'AMPA.


