MATINS D’ART
LLAGOSTERA

A la Casa de les vídues (places limitades)

Del 25 de juny al 26 de juliol i del 2 al 6 de setembre de 2019

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ a www.cocu.cat fins al 31 de maig

.................HORARI.................
de 8.30 a 13 h
Carmanyola: de 13 a 15.30 h
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...................EDATS..................
de P3 a 6è

...................DATES..................
Setmanes:
Del 25 al 28 de juny
De l’1 al 5 de juliol
Del 8 al 12 de juliol
Del 15 al 19 de juliol
Del 22 al 26 de juliol
Del 2 al 6 de setembre

..................PREUS..................
65 € / setmana
Carmanyola: 5 €/dia

................QUI SOM................
Cocu, Associació Cultural neix l'any 2010
a partir del treball col·laboratiu de
diferents persones que treballen en el
món cultural.
Des d'aleshores, estem treballant en un
projecte educatiu on els infants puguin
expressar els sentiments a través de les
arts de manera lliure i en un entorn
harmònic i relaxat.
Ens mouen principalment dos pilars:
La inquietud per les noves tendències
artístiques i l'art com a vehicle de
transformació i de creació sense límits.
El nostre equip de formadors transmet la
passió i la vivència de l'art des de
l'acompanyament i el respecte pel
desenvolupament i el ritme personal de
cada infant.

............DESCOMPTES.............

S'aplicarà un descompte a:
-A partir del 2n germà.
-Famílies monoparentals i nombroses
(cal documentació que ho justiﬁqui).
-A partir de 4 setmanes.

............INSCRIPCIONS............
Formalitzarem les inscripcions un cop fet
el pagament.
Cal portar fotocòpia de targeta sanitària i
full d’autoritzacions.

..............PAGAMENT..............
El pagament es realitzarà mitjançant
transferència bancària abans del 31 de
maig.

....CANVIS I ANUL·LACIONS....
- No s’admetran canvis de torn un cop
començada l’activitat.
- A partir del 6 de juny, en cas d’anul·lar
la inscripció, NO es retornarà l’import
efectuat.

+info: www.cocu.cat |matinsdart@cocu.cat 605 93 03 74 | 972 83 19 95 | casa de les vídues

