PREINSCRIPCIÓ
GRUP SCOUT DEL GENOVÉS – CAMPAMENT 2019
DATES: Del 16 al 25 de juliol
PLACES DISPONIBLES: 100
PREU: 190€ per persona (Descompte de 10€ per cadascun dels germans)
Càritas parroquial col·labora amb el campament:
(S’haurà d’adjuntar el certificat oficial del Servef i el DNI)
➢ Ajuda de 20€ si el pare o la mare estan a l’atur.
➢ Ajuda de 30€ si el pare i la mare estan a l’atur.
➢ Ajuda de 50€ si el pare i la mare estan a l’atur i no reben ninguna prestació.
Aquestes ajudes són possibles gràcies a donatius personals. Moltes gràcies!

PRIMERA FASE DE PREINSCRIPCIONS (fins el 8 de juny):
➢ En aquest període es poden preinscriure els xiquets de comunió i els inscrits al
grup Scout de la Parròquia de Mare de Déu dels Dolors del Genovés.
➢ S’haurà de fer una transferència de 50€ al següent número de compte:
ES53 2038 6146 8030 0011 2252 (Bankia). Aquesta quantitat serà descomptada
del preu total.
➢ Per a fer efectiva la reserva, cal enviar el justificant de pagament a la següent
direcció de correu electrònic: grupscouts@parroquiagenoves.org
➢ L’ordre d’inscripció s’ordenarà segons l’arribada del justificant a la bústia
d’entrada de l’adreça indicada.
➢ Com a concepte de reserva, cal identificar el xiquet de la següent manera:
RESERVA CAMPAMENT 2019 – NOM COMPLET – CURS ESCOLAR (Ex.: 3r primària)
➢ S’enviarà una confirmació per correu electrònic.

SEGONA FASE DE PREINSCRIPCIONS (a partir del 9 de juny):
➢ En aquest període es pot preinscriure tot aquell xiquet que vulga assistir al
campament, siga o no membre del grup Scout.
➢ S’haurà de fer una transferència de 50€ al següent número de compte:
ES53 2038 6146 8030 0011 2252 (Bankia). Aquesta quantitat serà descomptada
del preu total.
➢ Per a fer efectiva la reserva, cal enviar el justificant de pagament a la següent
direcció de correu electrònic: grupscouts@parroquiagenoves.org
➢ L’ordre d’inscripció s’ordenarà segons l’arribada del justificant a la bústia
d’entrada de l’adreça indicada.
➢ Com a concepte de reserva, cal identificar el xiquet de la següent manera:
RESERVA CAMPAMENT 2019 – NOM COMPLET – CURS ESCOLAR (Ex.: 3r primària)
➢ S’enviarà una confirmació per correu electrònic. Si s’esgoten les places, el
xiquet entrarà en la llista d’espera.

Si tens qualsevol dubte, pots enviar un correu a
grupscouts@parroquiagenoves.org o cridar al 617 857 682 (David).

