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Benvolguts pares,
Com cada any fem la Setmana Blanca a l’estació d’esquí de La Molina, en concret a l’Hotel Roc Blanc.
Aquest curs durant aquests dies aprofitarem per fer també amb el alumnes un treball molt interessant i divertit relacionat amb l’alta muntanya.
Aquest curs, la Setmana Blanca serà del dimecres 14 al divendres 16 de febrer de 2018.
En aquesta sortida entra:
- Trasllat en autocar del col·legi a l’hotel
- Hotel amb règim de pensió completa amb buffet lliure.
- Fortait per l’estació d’esquí sense límit de remontadors.
- Curs d’esquí diari matí i tarda amb monitors titulats d’esquí alpí.
- Desprès de sopar es faran activitats i Discoteca.
- Monitors i professors de l’escola tot el dia i nit.
- Lloguer de material d’esquí alpí (esquís, fixacions, botes, pals i casc).
- Assegurança de viatge i accident individual.
- Dossier de treball.
- Trasllat en autocar de l’hotel al col·legi.
- Talonaris d’autofinançament gratuït . (Si es ven tot el talonari, l’alumne treu 200€)
Preu : 220 €
La forma de pagament està dividida en dos parts:
- 1er Pagament: fins al divendres 15 de desembre de 2017: 20 € (paga i senyal).
- 2on Pagament: fins al divendres 2 de febrer de 2018: 200 €.
La reserva s’ha de fer a la secretaria de l’escola.
El talonari d’autofinançament de s’entregarà als alumnes en el moment de fer la paga i
senyal.
En el cas d’anul·lació de la sortida de l’alumne/a per part de la família (només permès per una malaltia justificada medicament) o per part de l’escola, s’haurà d’entregar el talonari i els diners que s’hagin generat
amb la venda de les participacions.
Els 200€ que poden treure de cada talonari és integrament per financiar la sortida de l’alumne.
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