
ALUMNES Sant Josep Obrer-Corpus Christi     
 

 

Informació i Inscripcions 

DEL 27 DE MAIG AL 6 DE JUNY 
 

Informació (porteria) del centre de Secundària 
Carrer Sebastià Arrom, 3 - Telèfon 971  47 33 08 

  
HORARI per INFORMACIÓ 

De dilluns a 
divendres 8:00 a 18:00 

Normes Generals 

● Cap nin/a podrà sortir del recinte de l’escola sense els seus pares, tutors o sense autorització per escrit                  
(comunicada a través del formulari). 

● És imprescindible assistir amb calçat i roba esportiva.  
● Per a les activitats aquàtiques és imprescindible l’ús de casquet de bany, així com l’ús de xancles a la piscina. 
● En cas que algun nin/a vulgui romandre puntualment a menjador, s’haurà d’avisar el mateix dia abans de les 10h. 

 
 

INSTRUCCIONS PER FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ 
● Per confirmar la plaça, cal emplenar el formulari online mitjançant la següent adreça:             

http://santjosepobrer.com/summercamp-sjo. Una vegada emplenat, es rebrà confirmació, mitjançant correu         
electrònic, d’haver emplenat el formulari.  

● Posteriorment es rebrà també per correu electrònic la circular amb el preu calculat dels serveis sol·licitats i les                  
instruccions per fer el pagament. 

● Fet el pagament, s’ha d’enviar el justificant i la targeta sanitària al correu summercamp@santjosepobrer.es              
responent el missatge que haureu rebut. 

 
MOLT IMPORTANT: Al tríptic adjunt apareixen les tarifes de preus per setmana, segons la modalitat               
escollida. Les places són limitades. En haver acabat el període d’inscripció, no es podran fer renovacions                
ni noves inscripcions si totes les places han quedat cobertes. En cas d’haver-hi places vacants,               
aquestes s’adjudicaran a un preu superior. 

 
     

ORGANITZA 

INFORMACIÓ IMPORTANT: 

● Una vegada formalitzada la inscripció no serà possible la devolució dels diners  
● No es considerarà inscrit cap infant fins que el formulari no estigui correctament             

emplenat i no s’hagi lliurat la documentació sol·licitada 
● L’organització es reserva el dret de suprimir i/o modificar alguna de les activitats             

contractades si no hi ha un nombre mínim de participants (en aquest cas, es procedirà a                
la devolució dels diners).  

FUNDACIÓ COL·LEGI SANT JOSEP OBRER – 
CORPUS CHRISTI 

 

http://santjosepobrer.com/summercamp-sjo
mailto:summercamp@santjosepobrer.es


                       ALUMNES EXTERNS                
 
 

Informació i Inscripcions 

DEL 27 DE MAIG AL 6 DE JUNY 
 

Informació (porteria) del centre de Secundària 
Carrer Sebastià Arrom, 3 - Telèfon 971  47 33 08 

  
HORARI per INFORMACIÓ 

De dilluns a 
divendres 8:00 a 18:00 

Normes Generals 

● Cap nin/a podrà sortir del recinte de l’escola sense els seus pares, tutors o sense autorització per escrit                  
(comunicada a través del formulari). 

● És imprescindible assistir amb calçat i roba esportiva.  
● Per a les activitats aquàtiques és imprescindible l’ús de casquet de bany, així com l’ús de xancles a la piscina. 
● En cas que algun nin/a vulgui romandre puntualment a menjador, s’haurà d’avisar el mateix dia abans de les 10h. 

 
 

INSTRUCCIONS PER FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ 
● Per confirmar la plaça, cal emplenar el formulari online mitjançant la següent adreça:             
http://santjosepobrer.com/summercamp-sjo. Una vegada emplenat, es rebrà confirmació, mitjançant correu         
electrònic, d’haver emplenat el formulari.  

● Posteriorment es rebrà també per correu electrònic la circular amb el preu calculat dels serveis sol·licitats i les                  
instruccions per fer el pagament. 

● Un cop fet el pagament, s’ha dur el justificant, la targeta sanitària i l’autorització de protecció de dades                  
signada (que vos heu de descarregar del formulari) a Informació del centre de Secundària durant els dies i l’horari                   
que figuren en aquest full. 

 
MOLT IMPORTANT: Al tríptic adjunt apareixen les tarifes de preus per setmana, segons la modalitat               
escollida. Les places són limitades. En haver acabat el període d’inscripció, no es podran fer renovacions                
ni noves inscripcions si totes les places han quedat cobertes. En cas d’haver-hi places vacants,               
aquestes s’adjudicaran a un preu superior. 

 
     

ORGANITZA 

INFORMACIÓ IMPORTANT: 

● Una vegada formalitzada la inscripció no serà possible la devolució dels diners  
● No es considerarà inscrit cap infant fins que el formulari no estigui correctament emplenat i               

no s’hagi lliurat la documentació sol·licitada 
● L’organització es reserva el dret de suprimir i/o modificar alguna de les activitats             

contractades si no hi ha un nombre mínim de participants (en aquest cas, es procedirà a la                 
devolució dels diners).  

FUNDACIÓ COL·LEGI SANT JOSEP OBRER 
– CORPUS CHRISTI 

 

http://santjosepobrer.com/summercamp-sjo

