ESPLAI EL DROP
Riera d'Horta, 51 bis

FULL DE PRESENTACIÓ, curs 2017-18
L’esplai El Drop de La Salle Congrés és un centre creat en el nostre barri que ve realitzant les seves
activitats des de fa 43 anys, aquestes són orientades a l'educació del temps lliure i en el temps lliure
dels infants.
Està inscrit en el Moviment de Centres d'Esplais Cristians Catalans, MCECC i té un conveni de
col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Andreu i la Generalitat de Catalunya.
El local que utilitzem per a la realització de les activitats de tipus interior està situat al carrer Riera
d'Horta 51 bis, també fem ús del pati de l’escola La Salle Congrés.
L'Esplai el Drop admet nenes, nens, noies i nois d'edats compreses entre 6 i 15 anys, és a dir, nascuts
entre els anys 2011 i 2003 ambdós inclosos.
Les possibilitats d'espai ens permeten acceptar un nombre limitat d'infants per ordre d'inscripció.
Farem el possible per inscriure a tots els qui s'informin els dies de les inscripcions.
La quota establerta per aquest curs és de 15 euros per trimestre i per persona. A començament de
curs es cobraran 7 euros a compte de les sortides que es realitzen durant el curs per la ciutat de
Barcelona.
La inscripció al curs d’esplai es realitzarà: les tardes dels dissabtes 30 de setembre i 7 d’octubre.
Preguem que junt amb la quota ens adjunteu una fotografia (carnet) recent, una fotocòpia de la
tarja de la Seguretat Social i la fitxa d'autorització-inscripció que us lliurarem en el moment de la
inscripció.
Considerarem realitzada la inscripció quan s’hagi presentat els documents que es demanen i
formalitzat els primers pagaments. Per raons d'organització és necessari fer la inscripció els dies
assenyalats, per a poder fer les previsions dels grups d’esplai.
Perquè el desenvolupament de la nostra tasca sigui satisfactori i normal, és imprescindible el
compromís d'assistència continuada que serà controlada pels monitors de cada grup. En cas de no
podes assistir cal que es comuniqui als monitors del grup.
Sols ens resta dir que el primer dia d’esplai serà dissabte 14 d’octubre i que l'horari dels dissabtes
serà de 4:30 a 7:00 hores de la tarda.
Esperem retrobar-nos de nou aquest curs.
L'equip de monitors

www.eldrop.org
esplaieldrop@gmail.com

