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de 9 a 14,00 h.
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Totes les activitats, dies, horaris, ràtios i estructuració general de 
l'Escola d'Estiu es podran vore alterats seguint indicacions dels 
protocols oficials d'actuació relatius al COVID19. 
En SEA Eventos complirem tot el que establisquen les autoritats
 sanitàries.

Totes les activitats, dies, horaris, ràtios i estructuració general de 
l'Escola d'Estiu es podran vore alterats seguint indicacions dels 
protocols oficials d'actuació relatius al COVID19. 
En SEA Eventos complirem tot el que establisquen les autoritats
 sanitàries.
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INFORMACIÓ GENERAL SOBRE L´ESCOLA D´ESTIU 2020

L’Escola d’Estiu està dirigida a xiquets i jóvens de 3 a 12 anys.

DATES I LLOC DE DESENVOLUPAMENT DE  LES ACTIVITATS

 L’Escola d’Estiu desenvolupa principalment les seues activitats a  l´aulari del Col·legi el Bracal de Muro. 
 En estudi les Pedanies de Benàmer i Setla . Depenent  de les edats dels participants tenen blocs diferenciats
 d’activitats, tota la programació està pensada per garantir el seguiment de les normes higièniques i de funcionament
 seguint totes les indicacions dels protcocols oficials.

Totes les activitats tenen el seu horari entre les 9.00 i les 14.00 hores de cada dia. 

Hi ha un horari  escalonat d´entrades i eixides d´obligat compliment.

MÉS DADES
Tots els xiquets de 3, 4 i 5 anys  hauran de vindre proveïts d’una motxilla amb roba de recanvi.

S’establiran grups per edats i amb les limitacions d´aforament previstes per a cada fase.

Tots els xiquets hauran de portar el desdejuni.

INFORMACIÓ SOBRE LA PREINSCRIPCIÓ

Les famílies que  desitgen matricular els seus xiquets/es a l´Escola d´Estiu 2020  hauran d´enviar per whatsapp 
el formulari que adjuntem abans del 15-6-2020 al telefòn 650 377 781(automàtic des del formulari) per a poder
planificar els grups. Posterioment es farà la inscripció  definitiva i l´abonament dels imports de l´opció elegida.

Es convocarà una reunió informativa per als pares i mares, la data i ubicació de la cual serà publicada amb
 antelació.

L´Escola d´Estiu 2020 d´enguany es durà a terme a Muro. En estudi les pedanies de  Benàmer i Setla. 

Les places són limitades en cada una de les ubicacions previstes i admeses per ordre d´inscripció.

PREUS

PER A AMPLIAR INFORMACIÓ, DIRIGIU-VOS AL TELEFÒN 650 377 781 o  info@seaeventos.com

· Els monitors que duran a terme aquestes activitats disposen de les titulacions exigides per la llei i una 
·a ssegurança de responsabilitat civil i accidents. A més, enguany seran coneixedors del tots els protocols
sanitaris adequats per a garantir un bon funcionament de l´activitat.

ESCOLA COMPLETA
 

165 €
 

1 QUINZENA

 

90€

 

Delegació Ontinyent: 962 381 819 (24 hores)

www.seaeventos.com  Tel. 902 36 37 96/965 541 935  mail:actividades@seaeventos.com

Grup SEA Eventos , C/ Perú, 150 NAVE 1A 03803 ALCOI (Alacant)

Oficines Murcia: Avd Teniente Montesinos, 10, Edificio Torre Godoy, planta 9  30100 ESPINARDO (Murcia)
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