Aplec Temps Lliure
L’Aplec de Pasqua i Campus Natura

TARIFES REDUÏDES
S’aplicaran aquestes tarifes si es presenta la documentació degudament
acreditada en el moment de la inscripció. En cas de no presentar la documentació requerida s’abonarà la tarifa completa sense reducció.

Horaris
Desdejuni de 8.00 a 9.00 hores
Entrada de 9.00 a 13.00 hores
Menjador de 13.30 a 15 hores
Preus
2 € activitat/dia
6,60 € activitat+menjador/dia
4 € activitat+desdejuni/dia
8,60 € desdejuni+activitat+menjador/dia
Inscripció
31 de març, 1 i 2 d’abril
d’ 11 a 13 hores

Publicació llistes amb vacants

TARIFA GRATUÏTA

L’Aplec de Pasqua es farà en dos col·legis a la vegada:
CEIP Angelina Abad:
50 places
CEIP Pius XII:
50 places
Campus Natura a:
CENTRE SOCIAL Caixa Rural: 15 places

TARIFA 50%

DIES: 14, 15, 16, 17 i 20 d’abril

Preinscripció
del 16 al 23 de març inclosos
25 de març publicació llistes
26 de març sorteig i publicació amb hores

3 d’abril
Noves incripcions
6 d’abril
de 8 a 9 h repartiment de números
de 9 a 13 h inscripcions

2020

ORGANITZA:

Reducció

Documentació a presentar per a les
bonificacions de l’Aplec de Temps Lliure

a) Família nombrosa

a) Fotocòpia compulsada del títol de família
nombrosa vigent a data d’inici de l’activitat

b) Persones amb discapacitat a partir del 33%

b) Fotocòpia compulsada de certificat acreditatiu del grau de minusvalidesa expedit pel
Centre de Valoració i Orientació de Discapacitat de la Conselleria de Benestar Social

a) Per a famílies que no
superen 6.454,03 € del
IPREM anual

a) Fotocòpia del llibre de família i fotocòpia
de la declaració de la renda 2019 o certificat
de no fer la declaració de la renda, certificat
negatiu d’Hisenda de tots els membres de la
unitat familiar.

b) Dones víctimes de
violència de gènere en
programes de GAVIM o
de la Regidoria de Serveis
Socials de l’Ajuntament de
Vila-real
c) Persones incloses en
programes d’ajuda, rehabilitació o reinserció social,
a proposta dels Serveis
Socials de l’Ajuntament de
Vila-real

b) Informe del funcionari/ària municipal
responsable de l’atenció a víctimes de
violència de gènere, que justifique la realització de l’activitat
c) Informe del funcionari/ària de Serveis Socials que justifique la realització de
l’activitat

SUBVENCIONA:

