CONTRACTE RESERVA ESCOLES
CURS: 2022-23

RESERVA Nº:

DATA CONTRACTE:

A omplir per Can Julià

NOM ESCOLA:

ADREÇA:

POBLACIÓ:

CODI POSTAL:

NIF:

TELÈFON ESCOLA:

NOM RESPONSABLE:
DATA ACTIVITAT:

EMAIL ESCOLA:
TEL.

PLACES:

EMAIL:
CURSOS:

ACTIVITAT: Marqueu el taller que voleu realitzar
1 CERÀMICA RAKÚ

5 L´ELABORACIÓ DE L´OLI

2 LA MAGIA DEL COLOR

6 L´HORT ECOLÒGIC

3 FEM EL NOSTRE POT DE LLAPIS. TORN DE FANG

7 JUGANT AMB L´AIGUA

4 JUGANT AMB EL FANG

8 MANDALES A LA NATURA

PREU: 11,72 € + 1,17 € (10 % iva) = 12,89 € per alumne (Mínim 40 alumnes). No inclou desplaçaments autocar.
Inclou l´activitat reservada que es realitzarà durant al matí. Aproximadament de 11:00 A 13:15 Depenent del grup, edat
dels alumnes i activitat. L´arribada a la casa serà sobre les 10 h. i la sortida fins a les 16 h. Disposaran d´espai de
lleure per realitzar l´esmorzar i dinar. Cal la presencia i col·laboració del professorat durant l´activitat
Es seguiran les pautes indicades pels organismes sanitaris vigents en el dia de l´activitat.
Les activitats es realitzaran en porxades ventilades o espais exteriors
PAGAMENT:
No cobrem bestreta per fer mes fàcil i àgil la reserva, confiant amb el vostre compromís.
Al pagament es farà AL DIA DE L´ACTIVITAT AMB TRANSFERÈNCIA. Entregarem la factura final al mateix dia.
Cal confirmar el nombre de participants una setmana abans de l´activitat.
Nomes s’admetrà una variació del 10% de les places reservades. En cas que la variació de places fos major a aquest 10 % i no
s´avisa amb 7 dies d´antelació a la data de l´activitat, Can Julià es reserva el dret de facturar totes les places reservades segons la
tarifa vigent.
El Mínim serà de 40 escolars per reserva. Si el grup redueix el nombre d´escolars haurà de pagar aquest mínim.
En cas de malaltia o accident els serveis mèdics seran a càrrec de l´escola o grup. Can Julià no es responsabilitza de cap incident o
accident en cas que hagi estat produït pel mal ús de les instal·lacions, circular per espais no autoritzats o negligència. Qualsevol mal o
indemnització anirà a càrrec del client.
L´escola o grup es responsabilitza de qualsevol desperfecte, trencaments o altres danys que poguessin produir-se a l'interior o
exterior de la finca.
Aquest document no constitueix factura, Can Julià us entregaran la factura al dia de l´activitat.
Aquesta reserva inclou l´IVA vigent en el moment de fer la reserva, cas se haver-hi una modificació abans del dia de l´activitat ,
s´aplicarà l´IVA corresponent.
Can Julià, no es responsabilitza de cap material que el client dipositi en la finca. No es responsabilitza de la seva custòdia, ni del seu
trasllat pels diferents espais de la finca.

Signatura i segell de l´escola

Can Julià – Riera i Cristóbal, S.L.

