Institut Josep Serrat i Bonastre
Departament d’Expressió

Barcelona, 24/10/2018
Benvolguts pares/mares/tutors,
Us comuniquem que disposem d’una pre-reserva a l’Hotel Alp Masella per anar a esquiar els dies:

dimecres 20, dijous 21 i divendres 22 de març de 2019.
L’estada inclou tres dies i dues nits i en el preu queda inclòs:
- trasllat BCN-Masella / Masella-BCN
- pensió completa de dues nits (han de portar l’esmorzar i el dinar del primer dia)
- forfet pels tres dies
- lloguer de material d’esquí (casc inclòs)
- assegurança d’esquí
- sis hores de classes d’esquí (dues hores cada dia)

El preu final és de 270 euros.
Per la reserva de plaça, cal que feu una bestreta de 70€ abans de divendres 23 de novembre de 2018.
Per l’ingrés de la resta us proposem dues dates:
2n pagament de 100 euros el 15 de gener de 2019
3r pagament de 100 euros el 15 de febrer de 2019
L’ ingrés es pot fer a qualsevol oficina de “Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona” (“La Caixa”). És
important fer constar al full d’ingrés el nom, el cognom i el curs/grup de l’alumne que el fa i lliurar el
resguard al tutor corresponent. El número de compte on s’ha de fer l’ingrés és:
ES86 2100 0871 0502 0040 5249.
Titular: Institut Josep Serrat i Bonastre. Activitats
En cas de no poder assistir, lamentem informar-vos que la bestreta no es podrà retornar, ja que l’institut
l’ha d’ingressar la bestreta de reserva dilluns 10 de desembre.

Un cop feta la reserva, us farem arribar una carta amb el llistat de material i la
convocatòria d’una reunió informativa el 6 de març de 2019 a les 18:00h.
Atentament,
Anna Canalda i Verónica Valls
Professores d’Educació Física
……………………………………..............…………………………………………………….
Jo………….....................com a pare/mare/tutor/a de l’alumne/a…….....................………em considero assabentat/da
del contingut de la carta que fa referència a l’esquiada a la Masella i sol·licito la reserva de plaça.

MOLT IMPORTANT: CAL ADJUNTAR EL FULL DE PAGAMENT DE LA BESTRETA.
DNI.:
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