Podreu fer la inscripció a partir de les 8.00 del matí del DILLUNS 25 DE FEBRER DEL 2019.
Recordeu que ÚNICAMENT es podran sol·licitar inscripcions des de la pàgina web. Totes
les que no ens arribin per aquesta via, no seran verificades.

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ
1.
Entreu a l’apartat “INSCRIPCIONS” del menú de la nostra pàgina web
www.alacarral.net.
a.
En cas que ja
estigueu registrats a la
pàgina
web,
haureu
d’omplir les dades que es
demanen
a
l’apartat
“INICIAR SESSIÓ”.
b.
Si encara no esteu
registrats, haureu d’omplir
les dades que es demanen
a l’apartat “CREAR UN NOU
COMPTE”.
Per a qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb nosaltres, preferiblement via
correu electrònic a estiu.alacarral@gmail.com.
2.

Ompliu les dades corresponents i envieu el formulari.

ÉS MOLT IMPORTANT QUE abans d’enviar la inscripció us llegiu detingudament tots els
apartats d’aquest dossier informatiu, per tal que sapigueu com ens organitzem i quina
és la nostra manera de fer.
3.
Rebreu primer un correu electrònic de La Carral confirmant que hem rebut la
vostra sol·licitud d’inscripció correctament. Quan haguem validat les dades, rebreu un
segon correu electrònic amb la confirmació d’aquestes i la informació necessària per a
poder realitzar els pagaments.

4.
A partir de rebre aquest segon correu, tindreu 7 dies hàbils per a fer un pagament
de 100€ (en concepte de paga i senyal) en el número de compte que se us indicarà. Si ho
preferiu, podreu realitzar en aquest ingrés el pagament total de les colònies.
En el cas de no realitzar la paga i senyal dins el termini, la inscripció quedarà anul·lada.
5.
El pagament de la resta de la tanda (en cas d’haver fet només la paga i senyal)
s’haurà de fer com a màxim 30 dies abans de la data d’inici de les colònies.
Sempre que realitzeu un pagament cal que, en el concepte, hi poseu el nom i cognom i
número d’inscripció del vostre fill/a.
En el cas d’anul·lació de la inscripció, es retornarà el total de l’import de la tanda
excepte dels 100 euros de paga i senyal. Tampoc es guardaran com a dipòsit per a altres
inscripcions (altres fills o amics). Amb justificant mèdic es retornaran 50€ i els 50€
restants es quedaran en concepte de despeses de tramitació.

LLISTA D’ESPERA
Recordeu que aquest any ÚNICAMENT us podreu inscriure a la llista d’espera des de la
pàgina web.
En cas que us vulgueu inscriure en una tanda que ja estigui plena, us podreu apuntar a
la llista d’espera des del mateix apartat de les inscripcions a la pàgina web.
1. A l’apartat “Selecciona les setmanes a les quals vols inscriure’t” del formulari

web, les tandes que estan plenes queden marcades de color gris.
2. Si us interessa alguna de les tandes marcades en gris, cal que feu clic al botó

“Apunta’t a la llista d’espera” i ompliu les dades corresponents.
3. Rebreu un missatge instantani a l’adreça de correu electrònic que ens hagueu
indicat per a confirmar-vos que esteu apuntats a la llista d’espera.
4. En cas que més endavant tingueu plaça, us enviarem de nou un correu
electrònic amb els passos que haureu de seguir per a validar la inscripció.

- ÚNICAMENT es poden fer les inscripcions des de la pàgina web. Totes les que no ens
arribin per aquesta via, no seran verificades. Tampoc us podreu apuntar a la llista
d’espera per mitjans que no siguin la pàgina web.

- L’entrada a les colònies és sempre el diumenge a la tarda, entre les 15.00 i les 17.00 h., i
la sortida és el dissabte durant el mateix interval de temps. Cal avisar amb temps si heu
d’arribar abans o després de l’hora esmentada.
- El primer àpat és el sopar de diumenge i l’últim, el dinar de dissabte.
- Els pares, mares i/o tutors haureu de portar i venir a buscar els vostres fills/es a la
Carral. És la millor forma de conèixer l’espai on els nens estaran fent les colònies i de
conèixer els seus monitors/ores.
- Tots els nens i nenes nascuts entre el 2010 i el 2014, aniran als grups de la casa, i els
nascuts entre el 2003 i el 2009 aniran als grups de campament. Els campaments estan
ubicats al costat de la casa de colònies, i els infants i monitors/ores dormen en tendes
de campanya. Fan vida al campament, tot i que els àpats els fan a la casa. També
utilitzen els lavabos i les dutxes de la casa de colònies.

