Bon dia,
Amb ganes de començar? Els monitors ja estem impacients!!
Però abans de res, us informem que hi ha hagut un canvi en el mètode d’inscripcions. Des de
Maristes volen gestionar les dades amb molta privacitat, per tant aquest any han elaborat una
plataforma on només hi podran accedir un parell de persones i on hi haurà la informació dels
escoltes. Per tant, el procés d’inscripció serà diferent.
Com ens afecta a nosaltres?
-

Pels que ja veníeu l’any passat, a part de la preinscripció dins el termini (del 16 al 24
de setembre), no heu de fer la inscripció. D’aquí a uns dies ens enviaran els vostres
documents amb les vostres dades i els temes legals i haureu de comprovar que
estigui correcte i firmar. Per tot això, ja ens posarem en contacte amb vosaltres. Per
últim, el que sí que haureu de fer és el pagament. Són 35€ per escolta. El compte
IBAN és:
ES19 0182 8113 8602 0154 0582
Recordeu indicar el Nom i Cognom de l’infant al concepte de l’ingrés bancari.

Per tant, pels que ja veníeu l’any passat:
1. Preinscripció del 16 al 24 de setembre al formulari online
2. Pagament de 35 euros per escolta
3. Firmar els documents quan us els donem

-

Pels que sou nous, trobareu uns documents a la pàgina web que haureu d’omplir i
signar. Consta de la inscripció i diferents permisos sobre el dret d’imatge, el transport
en cas d’urgència, etc. Cal portar tota la documentació mencionada a les oficines del
cau (C/ del Bruc, 9). A part, haureu de fer la inscripció online a la pàgina web de
l’Agrupament (www.aetorxa.com) i el pagament de la matrícula, que són 35€ per
escolta. El compte IBAN és:
ES19 0182 8113 8602 0154 0582
Recordeu indicar el Nom i Cognom de l’infant al concepte de l’ingrés bancari.
En cas que pel nombre de places, després d’haver fet el pagament, no entrés algú, li
tornaríem els diners.
Es tindrà en compte l’ordre d’inscripció de l’escolta en el formulari on-line per
assignar les places vacants que hi ha a l’agrupament.
El termini és del 25 de setembre al 4 d’octubre.

Per tant, pels que sou nous, del 25 de setembre al 4 d’octubre:
1. Formulari on-line
2. Tots els documents omplerts i firmats
3. Pagament de 35 euros per escolta

Aprofitem per informar-vos que la reunió de pares serà el dia 5 d’octubre a les 19:00
a la sala d’Actes dels Maristes i el primer cau serà el 13 d’octubre als Maristes a les
16:00.
Doncs això és tot. Per qualsevol dubte podeu trucar al 667254328 (Clara) o enviar un
correu a aetorxa@aetorxa.com
Moltes gràcies i ens veiem d’aquí molt poc.

Sempre apunt!
Kraal de monitors i monitores de l’Agrupament Escolta Torxa
A Igualada, el 18 de setembre de 2018

